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Pemenuhan dana suatu perusahaan dapat disediakan dari pembelanjaan intern 
(internal financing) dan pembelanjaan eksternal (external financing). Sumber dari 
pembelanjaan intern adalah dana yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan yaitu yang 
berasal dari keuntungan atau laba yang ditahan dan yang berasal dari depresiasi. Sedang 
sumber dari pembelanjaan eksternal adalah dana yang berasal dari luar perusahaan yaitu 
dana yang berasal dari para pemilik dan kreditur, peserta atau pengambilan bagian di 
dalam perusahaan. Dalam penelitian ini akan mengkaji teori ketidakrelevanan devidend 
yang dikemukakan Van Horne dan Wachowice (2000) pada perusahaan yang terdaftar di 
BEJ. 

Permasalahan dalam penelitian ini adakah pengaruh dividend payout ratio dan 
laba ditahan terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di BEJ baik secara 
parsial maupun secara simultan? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
dividend payout ratio dan laba ditahan terhadap harga saham pada perusahaan yang 
terdaftar di BEJ, baik secara parsial maupun secara simultan.    

 Populasinya adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ, sedangkan 
sampelnya 38 perusahaan dengan ketentuan yang membagikan dividen antara tahun 
2001-2004 secara berturut-turut dan mengeluarkan laporan keuangan di BEJ. Variabel 
yang diteliti yaitu dividend payout ratio dan laba yang ditahan sebagai variabel bebas, 
sedangkan variabel terikatnya adalah harga saham. Data diambil secara dokumentasi 
melalui Indonesian Capital Market Directory dan Jakarta Stock Exchange. Data 
dianalisis menggunakan regresi linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dividend payout ratio tidak 
berpengaruh terhadap perubahan harga saham yaitu ditunjukkan dengan t hitung 11.301 p 
value 0.103 > 0.05 level signifikansi. Secara parsial laba ditahan juga  berpengaruh 
terhadap perubahan harga saham yaitu ditunjukkan dengan t hitung 13.365 p value 0.000 
> 0.05 level signifikansi. Secara simultan Dividend payout ratio dan laba yang ditahan 
berpengaruh terhadap perubahan harga saham dengan F hitung 92.000 dengan p value 
0.000 < 0.05 level signifikansi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa DPRtidak 
berpengaruh sedangkan LYD  berpengaruh pada perubahan harga saham, menunjukkan 
bahwa para investor lebih menyukai dividen dan memperhatikan kedua variabel tersebut 
dalam berinvestasi, oleh karena itu disarankan kepada perusahaan untuk lebih 
memperhatikan faktor-faktor tersebut yang menjadi landasan para investor untuk 
menginvestasi, dengan harapan akan meningkatkan nilai saham. Perusahaan atau emiten 
yang ada di Bursa Efek Jakarta khususnya sebelum memutuskan besarnya Dividend 
Payout Ratio hendaknya terlebih dahulu memeperhatikan kondisi perusahaan diantaranya 
kemapuan perusahaan dalam memperoleh laba (profitabilitas) dan kebutuhan investasi 
atau reinvestasi yang terkait dengan laba yang ditahan. Dengan menentukan hal tersebut 
diharapkan perusahaan dapat menentukan Dividend Payout Ratio yang optimal sehingga 
dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 
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