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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal di Indonesia bukanlah pilihan investasi utama, hal ini dapat 

terlihat dari jumlah investor domestik yang masih sedikit dan instrumen investasi 

yang belum variatif. Memang pada saat krisis global pada akhir tahun 2008 tidak 

berdampak serius ke sektor pasar modal kita dan lainnya. Namun belum diliriknya 

pasar modal sebagai salah satu pilihan investasi sebenarnya memunculkan banyak 

tanda tanya, mengingat sektor investasi ini sebenarnya cukup menjanjikan dan 

mampu memerankan fungsi ekonomi dan keuangan.
1
 

Ada beberapa kendala yang dirasakan oleh investor untuk menanamkan 

dananya di pasar modal. Mulai dari dana investasi, informasi dan pengetahuan 

yang terbatas, sampai dengan cara pandang tentang pasar modal sebagai sesuatu 

yang rumit dan kompleks. Karenanya untuk mengerti pasar modal dan instrumen 

yang ada didalamnya, harus terlebih dulu mengenal dasar tentang pemahaman 

pasar modal.
2
 

Pasar modal membantu pihak yang mempunyai kelebihan dana agar dapat 

menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return), 

sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana 

tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari 

operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena 
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pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan 

(return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.
3
 

Pasar modal di Indonesia menjadi salah satu elemen penting dalam laju 

perekonomian Negara. Pasar modal pun tentunya menjadi tempat investasi yang 

sangat diminati oleh berbagai kalangan, terutama kalangan menegah ke atas. Hal 

ini dikarenakan segala efisiensi sistem transaksi dan atau sistem investasi di pasar 

modal. 

Namun pada praktiknya terlalu banyak hal yang dapat mengubah 

kemurnian mekanisme transaksi pasar modal, yang memang membuat khususnya 

para investor muslim merasakan keragu-raguan dalam hal keabsahan segala 

mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal. Untuk itu, pemerintah sebagai 

fasilitator memberikan solusi dengan dibukanya Jakarta Islamic Index (JII), yang 

menjadi kepanjangan tangan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat 

melindungi investor-investor muslim khususya dari praktik mekanisme pasar yang 

terjadi di bursa efek yang ditakutkan oleh sebagian kalangan jika transaksi yang 

terjadi tidak sesuai syariat Islam.
4
 

Investasi pada pasar modal adalah investasi yang bersifat jangka pendek. 

Ini dilihat pada return (pengembalian) yang diukur dengan capital gain.  Bagi 

para spekulator yang menyukai capital gain, maka pasar modal dapat menjadi 

tempat yang menarik, sebab investor bisa membeli pada saat harga turun, dan 

menjual kembali pada saat harga naik. Selisih yang dilihat secara abnormal return 

itulah yang akan dihitung keuntungannya.
5
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Menurut kasmir, modal yang diperdagangkan dalam pasar modal 

merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka 

panjang.
6
 Oleh karena itu bagi emiten sangat menguntungkan karena waktu 

pengembaliannya relatif panjang terutama instrumen saham karena bersifat 

kepemilikan sehingga emiten tidak memiliki kewajiban mengembalikan dana 

investor dan tidak ada kewajiban membayar bunga seperti hutang pada bank. 

Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang 

diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan 

dikenal dengan istilah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang 

diperagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan 

kembali oleh pemiliknya, baik instrumen yang bersifat kepemilikan (saham) 

maupun instrumen yang bersifat utang (obligasi/sukuk). Pada penelitian ini yang 

akan dibahas adalah instumen investasi saham. 

Perkembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia dimulai pada 

tahun 1997, yakni dengan diluncurkannya Danareksa Syariah pada 3 juli 1997 

oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Jakarta 

(kini telah bergabung dengan Bursa Efek Surabaya, menjadi Bursa Efek 

Indonesia) bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management 

meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 juli 2000 yang bertujuan 

untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. 

Jakarta Islamic Index (JII) terdiri dari 30 saham yang memenuhi kriteria 

syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasioanl (DSN). Perhitungan JII 
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dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), yaitu dengan 

bobot kapitalisasi pasar (market cap weighted). Perhitungan indeks ini juga 

mencakup penyesuaian-penyesuaian (adjustment) akibat berubahnya data emiten 

yang disebabkan oleh aksi korporasi.
7
 

Semenjak dibukanya Jakarta Islamic Index (JII) di pasar modal antusias 

masyarakat tentang pasar modal yang semula redup kini terang kembali. Pasalnya 

dalam transaksi pasar modal syariah, budaya-budaya spekulasi yang sering kali 

dipraktikan oleh para pelaku dan pialang sulit dilakukan. Apalagi dalam pasar 

modal syariah emiten-emiten yang didaftarkan di JII merupakan emiten dari 

perusahaan yang halal, seperti emiten Telkom, Indosat, Argo Lestari dan lain-lain. 

Dalam daftar JII sulit ditemukan emiten sejenis perusahaan rokok dan minuman 

keras.
8
 

Salah satu perusahaan Go Public yang bergerak dalam bidang Food and 

Beverages yang telah terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index) adalah PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk. Dalam dua dekade terakhir, Indofood telah bertransformasi 

menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional 

yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi 

dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di 

pasaran. 

Kini dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh 

manfaat dari skala ekonomis serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 

                                                           
7
 Adrian Sutedi, Op. Cip., hlm. 65. 

8
 Agus Y. “Pasar Modal Syariah Masih Menjanjiakn Peluang Bisnis” 

www.pkesinteraktif.com dalam buku Adrian sutedi. Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), hlm. 69. 
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lima Kelompok Usaha Strategis (”Grup”) yang saling melengkapi yaitu produk 

konsumen bermerk (CBP), bogasari, agribisis, distribusi dan budi daya dan 

pengolahan sayuran.
9
 

Kegiatan usaha utama dari PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah 

penggilingan gandum menjadi tepung terigu yang terintegrasi dengan kegiatan 

usaha entitas anak di bidang industri produk konsumen bermerek.  Agribisnis 

yang terdiri dari perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan tanaman lainnya, 

budi daya dan pengolahan sayuran, serta distribusi.
10

 

Struktur pemegang saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. secara garis 

besar terbagi menjadi dua yaitu sebesar 50,07% dari jumlah saham perusahaan 

merupakan milik CAB Holdings Limited dan 49,93% merupakan milik publik. 

CAB Holdings Limited merupakan entitas anak yang secara tidak langsung 

dimiliki oleh First Pacific Company Limited, suatu perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Hong Kong. Bapak Anthoni Salim memiliki kepentingan dan 

memegang kendali baik secara langsung maupun tidak langsung di First Pacific 

Company Limited.
11

 

Kondisi mikro dan makro ekonomi merupakan faktor yang tidak dapat 

didisversifikasi, maka dalam hal ini investor cenderung menggunakan analisis 

fundamental untuk mewakili kinerja perusahaan secara intern. Namun dalam 

kenyataannya banyak perusahaan dengan faktor fundamental yang cukup kuat 
                                                           

9
 Indofood, “Sekilas Tentang Perusahaan Indofood”, dalam http://www.indofood.com/ 

company/indofood-at-a-glance diakses tanggal 13 April 2017 
10

 IDX, “Profil Perusahaan yang Terdaftar”, dalam http://www.idx.co.id/Portals/0/ 

StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Ke

uangan/04_Annual%20Report//2015/INDF/INDF_Annual%20Report_2015.pdf diakses tanggal 13 

April 2017 
11

 “Struktur Pemegang saham” dalam http://www.indofood.com/page/shareholders-

composition diakses tanggal 15 Desember 2017 

http://www.indofood.com/%20company/indofood-at-a-glance
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http://www.idx.co.id/Portals/0/%20StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report/2015/INDF/INDF_Annual%20Report_2015.pdf
http://www.idx.co.id/Portals/0/%20StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report/2015/INDF/INDF_Annual%20Report_2015.pdf
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tetapi harga sahamnya tidak banyak berpengaruh. Kinerja perusahaan yang baik 

juga dicerminkan oleh kinerja keuangan yang baik, dimana di dalam hal ini 

ditunjukkan melalui rasio-rasio keuangan.
12

 

Saham merupakan surat berharga bersifat kepemilikan yang diterbitkan 

oleh perusahaan yang go public. Harga saham ini ditentukan oleh perkembangan 

perusahaan penerbitnya. Jika perusahaan penerbitnya mampu menghasilkan 

keuntungan yang tinggi, ini akan memungkinkan perusahaan tersebut 

menyisihkan bagian keuntungan itu sebagai dividen dengan jumlah yang tinggi 

pula. Pemberian dividen yang tinggi ini akan menarik minat masyarakat untuk 

membeli saham tersebut. Akibatnya, permintaan atas saham tersebut meningkat 

dan peningkatan harga saham memungkinkan pemegangnya mendapatkan capital 

gain.
13

 

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan 

perusahaan/kinerja perusahaan. Jika harga saham selalu mengalami kenaikan, 

maka investor atau calon investor menilai bahwa Perusahaan berhasil dalam 

mengelola usahanya. Kepercayaan tersebut bermanfaat bagi emiten, semakin 

banyak yang percaya terhadap suatu emiten maka keinginan untuk berinvestasi 

pada emiten akan semakin kuat. Semakin banyak permintaan saham pada suatu 

emiten maka semakin naik harga sahamnya.  

Harga bergerak dalam suatu tren, dan tren ini tidak mungkin dimanipulasi, 

jika tren memang bergerak kearah naik, tidaklah mungkin membuatnya turun, 

kecuali dalam suatu titik tertentu akan terjadi puncak untuk kemudian berbalik 
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 Sawidji Widoatmojo, Pasar Modal Indonesia Pengantar dan Studi Kasus, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 82. 
13

 Ibid., hlm.84. 
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arah (reversal).
14

 Efek yang terjadi di Pasar Modal, bahwa harga saham akan 

selalu berfluktuasi. Fluktuasi ini tergantung pada penawaran dan permintaan 

terhadap saham tersebut.  

Harga saham akan cenderung naik apabila suatu saham mengalami 

kelebihan permintaan, dan akan cenderung turun apabila suatu saham mengalami 

kelebihan penawaran. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat komoditas yang sangat 

sensitif terhadap perubahan yang terjadi, baik itu perubahan di dalam negeri 

maupun perubahan di luar negeri, perubahan dalam bidang politik, ekonomi, 

moneter, undang-undang atau peraturan pemerintah. Perubahan-perubahan ini 

dapat berdampak positif maupun negatif.
15

 

Investor atau pemegang saham dapat memperoleh keuntungan atau 

kerugian atas sahamnya dalam dua bentuk yang terdiri dari capital gain dan 

dividen. capital gain merupakan selisih antara harga jual dan harga beli. Adapun 

dividen merupakan bagian laba yang diberikan emiten kepada para pemegang 

saham.  

Dividen yang biasa ditemukan dilingkungan pasar modal ataupun dalam 

laporan keuangan ada 2, yaitu dividend yield dan dividend payout ratio, dalam 

penelitian ini yang dibahas dan dijadikan salah satu variabel penelitian adalah 

dividend yield. Dividend yield merupakan persentase yang menunjukkan tingkat 

pengembalian yang akan diterima oleh investor dari modal yang diinvestasikan 

pada suatu perusahaan go public. 
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Jogiyanto menjelaskan bahwa dividen merupakan hak pemegang saham 

biasa (common stock) untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. 

Jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam dividen, semua 

pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. Pembagian dividen 

untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayar dividen 

untuk saham preferen.
16

  

Menurut Dermawan Sjahrial beberapa faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen atau dengan kata lain faktor yang menyebabkan naik turunnya 

nilai dividen di antaranya yaitu. Pertama, posisi likuiditas perusahaan. Semakin 

kuat posisi likuiditas perusahaan maka semakin besar dividen yang dibayarkan. 

Kedua, kebutuhan dana untuk membayar hutang. Apabila sebagian besar laba 

digunakan untuk membayar hutang maka sisanya yang digunakan untuk 

membayar dividen makin kecil. Ketiga, rencana perluasan usaha. Makin besar 

perluasan usaha perusahaan, makin berkurang dana yang dapat dibayarkan untuk 

dividen. Keempat, pengawasan terhadap perusahaan. Kebijakan pembiayaan 

untuk ekspansi dibiayai dengan dana dari sumber intern antara lain laba. Dengan 

pertimbangan apabila dibiayai dengan penjualan saham baru ini akan melemahkan 

kontrol dari kelompok pemegang saham dominan karena suara pemegang saham 

mayoritas berkurang.
17

 

Sedangkan menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam kebijakan dividen yaitu. Pertama, Undang-

Undang (UU). Undang-Undang menentukan bahwa dividen harus dibayar dari 

                                                           
16

 Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1998), 

hlm. 58. 
17

 Dermawan Sjahrial, M.M. Pengantar Manajemen Keuangan Edisi 2. (Penerbit Mitra 

Wacana Media : Jakarta. 2006). hlm. 305 
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laba, baik laba tahun berjalan maupun laba tahun lalu yang ada dalam pos “laba 

ditahan” dalam neraca. Kedua, Posisi likuiditas. Laba ditahan biasanya 

diinvestasikan dalam aktiva yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Laba 

ditahan dari yahun-tahun lalu sudah diinvestasikan pada pabrik, peralatan, 

persediaan, dan aktiva lainnya, laba tersebut tidak di simpan dalam bentuk kas.  

Ketiga, Kebutuhan untuk melunasi hutang. Apabila perusahaan mengambil 

hutang untuk membiayai ekspansi atau untuk mengganti jenis pembiayaan yang 

lain, perusahaan tersebut menghadapi dua pilihan. Perusahaan dapat membayar 

hutang itu pada soal jatuh tempo dan menggantikannya dengan jenis surat 

berharga yang lain. Keempat, Tingkat laba. Tingkat hasil pengembalian atas 

aktiva yang diharapkan akan menentukan pilihan relatif untuk membayar laba 

tersebut dalam bentuk dividen pada pemegang saham atau menggunakannya di 

perusahaan tersebut.
18

 

Closing Price atau harga saham penutupan adalah harga yang diminta oleh 

penjual atau harga perdagangan terakhir untuk suatu periode.
19

 Adapun mengenai 

pengaruh Closing Price terhadap Dividend Yield berdasarkan teori dari Yoyok 

Prasetyo, Closing Price memiliki pengaruh negatif terhadap Dividend Yield 

karena jika dengan nilai dividend per share (DPS) yang tetap sedangkan harga 

saham semakin tinggi maka nilai Dividend Yield akan semakin rendah begitupun 

sebaliknya jika harga saham turun sedangkan dividend per share tetap maka nilai 

Dividend Yield akan tinggi. 

                                                           
18

 Weston, J. Fred dan Thomas E. Copeland. Manajemen Keuangan. Jilid 1 dialih 

bahasakan oleh Jaka Wasana dan Kibrandoko. (Binarupa Aksara. Jakarta. 1997) 
19

 Petrus Dwi Edi Susilo, “Pengaruh Laba Kotor, Total Arus Kas, dan Size Perusahaan 

terhadap Return Saham Perusahaan Food And Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

dalam wartawarga.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2010/ diakses tanggal 21 April 2017 
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Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Sama halnya 

dengan Closing Price, Debt to Asset Ratio  (DAR) juga memiliki pengaruh negatif 

terhadap Dividend Yield karena nilai Debt to Asset Ratio (DAR) yang besar 

mengindikasikan hutang suatu perusahaan lebih tinggi berbanding asset yang 

dimilikinya atau semakin tinggi nilai Debt to Asset Ratio (DAR) menunjukan 

semakin banyak pula asset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sehingga 

semakin tinggi nilai Debt to Asset Ratio (DAR) maka nilai Dividend Yield akan 

semakin kecil karena sebelum menyediakan dividen bagi para pemegang saham 

perusahaaan harus memenuhi kewajibannya terlebih dulu.  

Berdasarkan teori tersebut, Closing Price dan Debt to Asset Ratio (DAR) 

mempengaruhi Dividend Yield secara negatif. Berikut data Closing Price, Debt to 

Asset Ratio (DAR) dan Dividend Yield pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

periode 2012-2016. 

Tabel 1.1 

Closing Price, Debt to Asset Ratio  (DAR) dan Dividend Yield 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Tahun 2012-2016 

Tahun 
Closing Price 

(Rp) 

Debt to Asset Ratio (DAR) 

(X) 

Dividend Yield 

(%) 

2012 5.850 0,42 3,16 

2013 6.600 0,51 2,15 

2014 6.750 0,52 3,26 

2015 5.175 0,53 3,25 

2016 7.925 0,51 2,97 

Sumber: Laporan Tahunan PT. Indofood Suksus Makmur Tbk.
20

 data diolah 

                                                           
20

 Editor, “Laporan Tahunan PT. Indofood Suksus Makmur Tbk.”, dalam 

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Je

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_
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Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Closing Price pada tahun 2012 

mengalami kenaikan sampai tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 6.600. pada 

tahun 2014 dan 2015 Closing Price mengalami penurunan sampai mencapai nilai 

sebesar Rp 5.175. kemudian pada tahun 2016 Closing Price kembali naik 

mencapai Rp 7.925. 

Debt to Asset Ratio (DAR) pada tahun 2012 sampai tahun 2015 terus 

mengalami kenaikan sampai di angka 0,53. kemudian pada tahun 2016 Debt to 

Asset Ratio (DAR) mengalami penurunan sebesar 0,02 sehingga pada tahun 2016 

nilai Debt to Asset Ratio (DAR) sebesar 0,51. Kenaikan nilai Debt to Asset Ratio 

(DAR) memberikan nilai yang tidak baik pada perusahaan karena dengan naiknya 

nilai Debt to total Asset menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan segala kewajiban jangka panjang nya menurun. Dengan kata lain 

kenaikan Debt to Asset Ratio (DAR) menggambarkan bahwa jumlah Asset yang 

dibiayai oleh hutang semakin besar. Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari 

tahun ke tahun nilai Debt to Asset Ratio (DAR) tidak mengalami perubahan yang 

begitu berarti karena kenaikan atau penurunan nilainya sedikit. 

Selanjutnya berdasarkan data di atas, Dividend Yield yang diberikan PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2012 sampai 2013 Dividend Yield 

turun signifikan dari 3,16 menjadi 2,15. Pada tahun 2014 Dividend Yield kembali 

naik mencapai angka 3,26. Kemudian pada tahun 2015 Dividend Yield mengalami 

penurunan menjadi 3,25. Penurunan nilai Dividend Yield dari tahun 2014 ke tahun 

2015 ini jika dilihat dari presentasenya tidak terlalu memberikan pengaruh atau 

berdampak serius karena penurunannya hanya sebesar 0,01%. Namun bila 
                                                                                                                                                               
nis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report//2015/INDF/INDF_Annual%20Repo

rt_2015.pdf diakses tanggal 15 April 2017 
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dikonversikan ke jumlah dividen dalam bentuk rupiah nilainya akan tampak 

cukup besar. Kemudian pada tahun 2016 Dividend Yield kembali mengalami 

penurunan menjadi 2,97. 

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa Closing Price, Debt to Asset 

Ratio (DAR) dan Dividend Yield mengalami kenaikan dan penurunan atau 

fluktuatif. Kenaikan dan penurunan dari Closing Price, Debt to Asset Ratio 

(DAR) dan Dividend Yield  ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor 

internal perusahaan seperti kinerja perusahaan yang dicerminkn dalam laporan 

keuangan, maupun faktor eksternal perusahaan seperti persaingan dari perusahaan 

lain yang sejenis ataupun faktor ainnya. Untuk melihat pertumbuhan Closing 

Price, Debt to Asset Ratio (DAR) dan Dividend Yield dapat dilihat pada grafik 

berikut. 

 

Grafik 1.1 

Closing Price, Debt to Asset Ratio  (DAR) dan Dividend Yield  

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Tahun 2012-2016 
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Berdasarkan data pada grafik di atas, terlihat bahwa Closing Price, Debt to 

Asset Ratio (DAR) dan Dividend Yield terus mengalami naik turun atau 

berfluktuasi dari tahun satu ke tahun berikutnya, dan dari data tersebut juga 

terlihat bahwa Closing Price dan Debt to Asset Ratio (DAR) pengaruhnya relatif 

kecil terhadap Dividend Yield. 

Namun dari data tersebut, ada beberapa data yang menunjukan suatu 

masalah, yaitu pada data tahun 2014 dan pada data tahun 2015 cukup menarik 

untuk di teliti karena pada tahun 2014 terjadi kenaikan pada Closing Price dan 

Debt to Asset Ratio (DAR) tetapi Dividend Yield pada tahun tersebut juga ikut 

mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2015 masalahnya adalah Closing 

Price mengalami penurunan dan Dividend Yield mengalami penurunan juga. 

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut 

dengan judul Pengaruh Closing Price dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap 

Dividend Yield (DY) pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) (Studi di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2012-2016). 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu kepada latarbelakang masalah di atas, peneliti berpendapat 

bahwa tingginya Closing Price tidak memiliki korelasi terhadap Debt to Asset 

Ratio (DAR) namun keduanya diduga berpengaruh terhadap Dividend Yield. 

Selanjutnya peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Seberapa besar pengaruh Closing Price secara parsial terhadap Dividend Yield 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2012-2016? 
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2. Seberapa besar pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) secara parsial terhadap 

Dividend Yield PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2012-2016? 

3. Seberapa besar pengaruh Closing Price dan Debt to Asset Ratio (DAR) secara 

simultan terhadap Dividend Yield PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 

2012-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian 

ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. untuk mengetahui pengaruh Closing Price secara parsial terhadap Dividend 

Yield PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2012-2016; 

2. untuk mengetahui pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) secara parsial terhadap 

Dividend Yield PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2012-2016; 

3. untuk mengetahui pengaruh Closing Price dan Debt to Asset Ratio (DAR) 

secara simultan terhadap Dividend Yield PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Periode 2012-2016. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun secara 

praktis,  seperti peneliti uraikan berikut. 

1. Kegunaan Akademis 

a. Mendeskripsikan pengaruh Closing Price dan Debt to Asset Ratio (DAR) 

terhadap Dividend Yield PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2012-

2016; 
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b. Mengembangkan konsep dan teori Closing Price dan Debt to Asset Ratio 

(DAR) serta pengaruhnya  terhadap Dividend Yield PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir 

serta menambah pengalaman dalam bidang investasi terutama dalam 

menilai saham perusahaan; 

b. Bagi investor dan calon investor, penelitian diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan untuk melakukan investasi sehingga investor dapat memperoleh 

keuntungan sesuai yang diharapkan, khususnya bagi individual investor 

yang tertarik untuk berinvestasi agar mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap dividen sehingga dapat bertindak tepat dalam 

melakukan investasi; 

c. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan di 

bidang keuangan terutama dalam rangka mencapai tujuan manajemen 

keuangan yaitu memaksimalkan nilai kekayaan pemegang saham.  

 


