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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan reaksi investor 

yang dilihat dari abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen pada 

ex-dividend date. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study. 

Periode penelitian yang digunakan, yaitu selama 10 hari sebelum dan 10 hari setelah 

pengumuman ex-dividend. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan sektor manufaktur yang melakukan pengumuman dividen di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011-2016. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling dan sampel dari penelitian ini sebanyak 15 

perusahaan dengan 112 jumlah peristiwa pengumuman dividen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap abnormal return 

antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen pada dividen naik maupun dividen 

turun. 

 Kata Kunci : Dividen Naik, Dividen Turun, Abnormal return, Ex-dividend. 

ABSTRACT 

This study aims to determine the difference of investor reaction which seen 

from abnormal return before and after the dividend announcement on ex-dividend 

date. The method used in this research is event study. The research periods are 10 

days before the ex-dividend announcement, and 10 days after the ex-dividend 

announcement. The research object used are companies of manufactur sector listed 

in Indonesia Stock Exchange (BEI) period 2011-2016. The sample selection using 

purposive sampling method and sample from this research are 15 companies with 

112 dividend announcement event. The result of this research shows that there is no 

significant difference in abnormal return between before and after the dividend 

announcement on the dividend rises and the dividend decreases. 

Keywords : Dividend Rises, Dividend Decreases , Abnormal Return, Ex-Dividend. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan perekonomian suatu negara tidak dapat terpisahkan dari kegiatan 

investasi yang dapat direfleksikan oleh aktivitas pasar modal sebagai salah satu 

elemen sistem ekonomi yang memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan 

bisnis. Efisiensi pasar modal sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan 

pengembangan pasar modal, karena dengan pengembangan pasar modal yang 

semakin efisien akan semakin meningkatkan kepercayaan dari para pemodal 

domestik maupun yang berasal dari luar negeri untuk melakukan investasi di pasar 

modal. 

Bursa Efek Indonesia dinyatakan efisien bentuk setengah kuat secara 

informasi (informationally efficient market) dengan pelaku pasar yang mampu 

mengiterprestasikan pengumuman dividen dengan cepat dan baik (Dwipayana, 2017). 

Efisiensi pasar bentuk setengah kuat diuji dengan melihat abnormal return yang 

terjadi. Konsekuensi dari pasar modal yang efisien adalah sulit atau hampir tidak 

mungkin bagi para investor untuk memperoleh tingkat abnormal return maka harga-

harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. 

Di dalam pasar modal terdapat beragam informasi yang dapat dikaitkan 

dengan corporate action. Menurut Saleh basir dan Hendry M Fakhruddin (2005), 
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corporate action merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah 

saham yang beredar dan berpengaruh terhadap harga saham di pasar. Aktivitas-

aktivitas corporate action meliputi penerbitan right, stock split, pembagian saham 

bonus, dan pembagian dividen baik dalam bentuk stock dividend maupun cash 

dividend.  

Informasi merupakan salah satu faktor kunci bagi investor di pasar modal 

dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu memperoleh return atas investasinya. 

Berdasarkan informasi yang tersedia, investor akan mengambil keputusan kapan akan 

membeli saham atau mempertahankan saham yang telah dimiliki ataupun kapan akan 

melepas saham atau tidak melakukan pembelian sama sekali. Salah satu informasi 

yang mencerminkan kondisi internal sebuah perusahaan adalah pergerakan harga 

saham dan pengumuman dividen. Pergerakan harga saham dan pengumuman 

pembayaran dividen merupakan informasi bagi investor bahwa perusahaan memiliki 

kinerja dan keuangan yang baik. 

Berdasarkan Signaling theory, pengumuman dividen menjadi informasi 

penting dan dapat mempengaruhi investor karena mengandung informasi sinyal 

tentang laba serta prospek perusahaan di masa depan. Informasi pengumuman dividen 

berkaitan dengan keuntungan perusahaan serta aliran kas untuk membayar dividen. 

Hal ini disebabkan kondisi dimana investor dihadapkan pada ketidakpastian terhadap 

hasil kerja investasinya. Pemikiran ini timbul karena manajemen pada umumnya 

tidak akan mengambil risiko dengan membayar dividen yang tinggi pada suatu waktu 
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tertentu bila menurut estimasi mereka perusahaan tidak mampu mempertahankannya 

di masa yang akan datang. 

Pengumuman dividen tunai naik akan mengakibatkan abnormal return yang 

diperoleh oleh investor juga akan mengalami respon positif oleh investor karena 

mereka menganggap perusahaan memiliki prospek perusahaan di masa mendatang 

dalam menghasilkan kentungan akan meningkat. Sebaliknya jika perusahaan 

mengumumkan pembagian dividen tunai turun akan mengakibatkan return yang 

diperoleh oleh investor juga akan mengalami respons negatif oleh investor karena 

mereka menganggap prospek perusahaan di masa mendatang dalam menghasilkan 

kentungan akan menurun. 

Dilihat dari teori tersebut bahwa dengan adanya pengumuman dividen 

menunjukkan adanya prospek dan kinerja perusahaan yang baik. Sehingga 

diharapkan investor akan berpikiran positif terhadap kinerja perusahaan dan hal 

tersebut akan terlihat pada reaksi perubahan harga saham. Pengumuman dividen 

menyebabkan harga saham meningkat pada waktu ex-dividend date (Haryanto, 2011). 

Namun disisi lain akan menyebabkan posisi kas perusahaan berkurang dan 

mengakibatkan leverage semakin besar sehingga modal perusahaan akan turun. 

Dampak yang ditimbulkan adalah investor akan berpikir negatif terhadap perusahaan. 

Bahwa pembagian dividen akan berdampak pada harga saham terutama sekitaran ex-

dividend date. Prediksi ini didasarkan pada pemikiran logis, bahwa investor telah 

Analisis Perbedaan Abnormal Return..., Yuliani Larasati, Ma.-IBS, 2017



4 
 

                             Indonesia Banking School 

 

kehilangan hak atas return dari dividen. Maka harga saham tersebut akan mengalami 

penurunan sebanding dengan nilai dari return yang telah hilang (Sularso, 2003). 

Dimana pada pemikiran pertama, investor berkeinginan mendapatkan 

keuntungan dari capital gain lebih memilih untuk tidak membeli saham tersebut, 

maka harga saham akan menurun sebanding dengan nilai return yang telah hilang. 

Pada pemikiran kedua, investor melihat bahwa apabila perusahaan mengeluarkan 

sejumlah uang untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham maka 

mempengaruhi cashflow perusahaan yang nantinya dapat mengganggu operasional 

perusahaan yang menyebabkan perusahaan kesulitan keuangan. Dari pemikiran-

pemikiran tersebut akan mendorong harga atau nilai saham di pasar mengalami 

penurunan. 

Dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan terdapat hasil yang berbeda. 

Menurut Siaputra (2006) menyatakan sebelum dan sesudah ex-dividend date 

ditemukan adanya perbedaan perubahan harga saham yang signifikan. Menurut 

penelitian ayu (2015) menunjukkan adanya nilai signifikan bahwa pasar beraksi pada 

saat pengumuman dividen dan setelah pengumuman dan terdapat perbedaan average 

abnormal return yang signifikan antara sebelum dan setelah pengumuman dividen. 

Sedangkan menurut Suparno (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap harga saham sebelum dan sesudah ex-dividend 

date. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran dividen tidak begitu penting, karena 
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tidak mempengaruhi kemakmuran para pemegang saham dan menaikkan harga saham 

perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2013) 

menunjukkan pengumuman dividen tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara 

harga saham sebelum dan sesudah ex-dividend date. 

Semua emiten yang tercatat di BEI diklasifikasikan kedalam Sembilan sektor 

menurut klasifikasi industry yang telah ditetapkan BEI, yang diberi nama JASICA 

(Jakarta Industrial Classification). Sektor tersebut dibagi menjadi tiga sektor utama 

yaitu sektor primer (ekstraktif), sektor sekunder (industri pengolahan atau 

manufaktur), dan sektor tersier (industri jasa atau non manufaktur 

(www.sahamok.com).  

Pada Sektor Primer (sektor ekstraktif) terdapat dua sektor didalamnya yaitu 

sektor pertanian dan sektor pertambangan. Pada sektor sekunder (sektor manufaktur) 

terdapat 3 sektor didalamnya yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka 

industri dan sektor industri barang konsumsi. Sedangkan pada sektor tersier (Sektor 

industri jasa) terdapat tiga sektor didalamnya yaitu sektor Properti dan Real Estate, 

sektor Transportasi dan Infrastruktur, sektor Keuangan, serta sektor Perdagangan, 

Jasa dan Investasi. 

Alasan objek penelitian ini meneliti pengaruh pengumuman pada perusahaan 

manufaktur, karena sektor manufaktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

menarik investor untuk menanamkan modalnya. Sektor manufaktur atau sektor 
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sekunder adalah sektor yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi 

atau barang jadi sehingga menambah nilai dari barang tersebut. Pertumbuhan 

perusahaan industri manufaktur memegang posisi yang dominan dalam 

perkembangan perekonomian di Indonesia karena berhubungan langsung dengan 

daya beli masyarakat sehari-hari (Adnyana dan Badjra, 2014). 

Tabel 1.1 Realisasi Investasi Menurut Sektor periode 2011-2016 

 

Sumber : Data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) (Data diolah) 

Trend investasi pada sektor manufaktur yang dinilai menarik perhatian para 

investor dibuktikan dengan realisasi investasi berdasarkan laporan kegiatan 

penanaman modal menurut sektor yang ditunjukan pada tabel 1.1 yang 

menggambarkan bahwa sektor sekunder atau manufaktur memiliki kegiatan 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

SEKTOR PRIMER 21,409.45 26,302.17 32,187.39 23,511.89 23,296.09 32,206.59

SEKTOR SEKUNDER 45,323.43 61,658.90 67,029.89 72,053.99 100,808.36 123,471.25

SEKTOR TERSIER 28,742.34 28,785.62 57,550.82 89,089.97 84,637.36 89,517.08

 -

 20,000.00

 40,000.00

 60,000.00

 80,000.00

 100,000.00

 120,000.00

 140,000.00

Investasi (Dalam Jutaan Rupiah)
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penanaman modal dengan nilai investasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan sektor lainnya yaitu sektor primer dan sektor tersier pada tahun periode 2011 

hingga 2016.  

Dari teori dan fenomena serta adanya  ketidakkonsistenan dan perbedaan hasil 

penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum dan 

Sesudah Pengumuman Ex-Dividend Date Pada Perusahaan Sektor Manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016” 

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan 

Adapun ruang lingkup masalah yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pasar modal yang semakin efisien akan sulit atau hampir tidak mungkin bagi 

para investor untuk memperoleh tingkat abnormal return. 

2. Pengumuman dividen berpengaruh terhadap cash flow dan pendanaan 

perusahaan. 

3. Investor memiliki anggapan dengan perusahaaan mengumumkan pembagian 

dividen, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik kedepannya. 

4. Reaksi pasar yang masih beragam terkait pengumuman dividen. 

5. Adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai dampak dari 

pengumuman dividen. 
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6. Perusahaan manufaktur mempunyai kontribusi besar terkait perekenomian 

Negara. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Perumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan Abnormal Return yang ditimbulkan oleh 

pengumuman dividen naik pada saat sebelum dan sesudah ex-dividend date 

pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2016 ? 

2. Apakah terdapat perbedaan Abnormal Return yang ditimbulkan oleh 

pengumuman dividen turun pada saat sebelum dan sesudah ex-dividend date 

pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2016 ? 

1.4 Pembatasan Permasalahan 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada perbedaan 

pengumuman dividen naik dan pengumuman dividen  turun  terhadap Abnormal 

Return pada perusahaan sektor manufaktur yang melakukan pengumuman dividen 

untuk para investornya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

2011 sampai dengan 2016. 
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1.5 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai di 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan Abnormal Return 

yang ditimbulkan oleh pengumuman dividen naik pada saat sebelum dan 

sesudah ex-dividend date pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2016. 

2. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan Abnormal Return 

yang ditimbulkan oleh pengumuman dividen turun pada saat sebelum dan 

sesudah ex-dividend date pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2016. 

1.6 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan Ilmu Sosial dan mampu memberikan informasi pembanding bagi 

penelitian-penelitian terdahulu serta sebagai bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul dan topik yang sejenis. 
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2. Untuk Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai 

risiko investasi di pasar modal dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

pengambilan keputusan investasi pengumuman dividen terhadap harga saham. 

3. Untuk Masyarakat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan 

wawasan bagi pembaca pada umumnya pada khususnya para masyarakat yang 

bergerak dalam bisnis mengenai pasar modal.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian empiris ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-

masing berisi tentang: 

Bab I Pendahuluan: 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian,batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Landasan Teori dan Perumusan Hipotesis 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, 

kerangka penelitian dan hipotesis. 

Bab III Metodologi Penelitian: 

Dalam bab ini berisi tentang variabel penelitian, penentuan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 
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Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: 

Berisi tentang deskripsi obyek penelitian dan analisis data serta pembahasan 

mengenai permasalahan dalam penelitian ini.  

Bab V Penutup 

Merupakan bab terakhir sebagai penutup dari penelitian ini. Dalam bab V 

akan disampaikan kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi pihak-pihak yang 

terkait. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Signal adalah perusahaan yang mengambil suatu tindakan untuk memberikan 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana prospek suatu perusahaan dipandang oleh 

manajemen (Brigham dan Houston, 2011). Signaling theory merupakan teori yang 

membahas naik turunnya suatu harga di pasar, sehingga dapat memberikan pengaruh 

terhadap keputusan investor (Fahmi, 2012). Pengumuman dividen dapat dijadikan 

alat untuk mengirimkan isyarat sinyal kepada pasar mengenai kinerja perusahaan di 

masa sekarang dan dimasa yang akan datang. 

Teori ini dikembangan oleh Merton Miller dan Fanco Modigliani dikenal 

dengan teori MM. Di dalam teori ini MM berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen 

yang di atas kenaikan normal biasanya merupakan suatu sinyal positif untuk para 

investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di 

masa yang akan datang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen yang dibawah normal 

diyakini investor sebagai suatu sinyal negatif bahwa perusahaan menghadapi masa 

sulit di masa mendatang. 
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2.1.2 Investasi 

2.1.2.1 Pengertian Investasi 

Investasi menurut Tandelilin (2010) adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya yang lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa datang. Aktivitas investasi dapat dilakukan pada aset 

nyata (dalam bentuk seperti tanah, emas, mesin maupun bangunan) dan aset financial 

(biasanya dalam bentuk deposito, saham ataupun obligasi).  

Pihak yang melakukan aktivitas investasi tersebut disebut investor. Investor 

pada umumnya digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual yang terdiri dari 

individu yang melakukan kegiatan investasi dan investor institusional yang terdiri 

dari lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan investasi 

biasanya seperti perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank 

dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi.  

2.1.2.2 Tujuan Investasi 

Pada dasarnya tujuan dari kegiatan investasi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan para investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan 

moneter yang biasa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai 

saat ini pendapatan masa datang. Secara lebih khusus lagi, tujuan aktivitas melakukan 

investasi antara lain adalah sebagai berikut (Tandelilin, 2010) : 
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a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang. 

b. Mengurangi tekanan inflasi 

Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan maupun 

objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai 

kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 

c. Dorongan untuk menghemat pajak 

Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas 

perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang 

usaha tertentu. 

2.1.3 Pasar Modal 

2.1.3.1 Pengertian pasar modal 

Menurut Tandelilin (2010), pasar modal adalah Pasar untuk 

memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun dan 

pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana dengan memperjual belikan sekuritas seperti saham dan obligasi. 
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Tempat untuk memperjualbelikan sekuritas disebut dengan bursa efek. Di Indonesia 

terdapat satu bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak tahun 2007, Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) bergabung menjadi satu dan 

berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2.1.3.2 Fungsi Pasar Modal 

Menurut Tandelilin (2010) Pasar modal mempunyai fungsi sebagai lembaga 

lembaga perantara (intermediaries) yang menunjukan peran penting pasar modal 

dalam menunjang perekonomian karena dapat menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak kelebihan dana. Serta dapat mendorong terciptanya 

alokasi dana yang efisien karena adanya pasar modal maka pihak kelebihan dana 

dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal yaitu 

dengan berinvestasi di sektor yang paling produktif dipasar. 

2.1.3.3 Jenis-jenis pasar modal 

Macam-macam jenis pasar modal : 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang 

menerbitkan saham (emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan 

oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham diperdagangkan di pasar 

sekunder. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pasar perdana merupakan 

pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya 

Analisis Perbedaan Abnormal Return..., Yuliani Larasati, Ma.-IBS, 2017



16 
 

                             Indonesia Banking School 

 

yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham 

tersebut dicatatkan di bursa. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah 

melewati masa penawaran pada pasar perdana dimana saham dan sekuritas 

lain diperjualbelikan secara luas. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain 

diluar bursa (over the counter market). Di Indonesia pasar ketiga ini disebut 

bursa paralel. 

4. Pasar Keempat 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau 

pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya 

tanpa melalui perantara perdagangan efek. 

2.1.3.4 Instrumen pasar modal 

Bentuk instrumen di pasar modal yaitu: 

1. Saham 

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya 

disebut pemegang saham (stockholder). Ada dua jenis saham yang beredar di 

masyarakat, yang pertama saham biasa dan yang kedua saham preferen. 
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2. Obligasi 

Obligasi adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang 

kepada masyarakat. Pihak yang membeli obligasi disebut bondholder. Pada 

saat pelunasan obligasi oleh perusahaan, pemegang obligasi akan menerima 

kupon dan pokok obligasi. 

3. Bukti right 

Bukti right adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu 

dalam jangka waktu tertentu. Hak membeli itu dimiliki oleh pemegang saham 

lama. 

4. Bukti waran 

Hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu 

tertentu. Waran tidak saja dapat diberikan kepada pemegang saham lama, 

tetapi juga sering diberikan kepada bondholder sebagai pemanis pada saat 

perusahaan menerbitkan obligasi. 

2.1.3.5 Bentuk-bentuk Efisiensi Pasar Modal 

Menurut Fama dalam tandelilin (2010) efisiensi pasar modal atau Efficient 

Market Hypothesis (EMH) diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga surat berharga 

saat ini hanya menggambarkan informasi di masa lalu. Informasi masa lalu 
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merupakan informasi yang sudah terjadi. Jika pasar efisien dalam bentuk 

lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat dipergunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien 

dalam bentuk lemah investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu 

untuk mendapatkan abnormal return. 

2. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (semi strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat jika harga surat 

berharga menggambarkan informasi masa lalu dan informasi yang 

dipublikasikan. Jadi tak seorang pun investor yang mampu memperoleh 

tingkat pengembalian yang berlebihan dengan hanya menggunakan sumber-

sumber informasi masa lalu dan informasi yang dipublikasikan. Termasuk 

jenis informasi ini adalah laporan tahunan perusahaan atau informasi yang 

disajikan dalam prospektus, informasi mengenai posisi perusahaan pesaing, 

maupun harga saham historis. 

3. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga surat berharga 

secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk 

informasi yang privat. Jika pasar modal efisien dalam bentuk ini maka tidak 

ada individual atau kelompok dari investor yang dapat memperoleh abnormal 

return. 
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2.1.4 Saham 

2.1.4.1 Pengertian Saham 

Menurut Husnan (2012) saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan 

hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari 

prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai 

kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Menurut Fahmi 

(2012) Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu 

perusahaan. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan 

diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. 

2.1.4.2 Jenis-jenis saham 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001), ada beberapa sudut pandang untuk 

membedakan jenis-jenis saham yaitu: 

a. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih: 

1. Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan 

laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang 

saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian 

dividen dari penjualan asset perusahaan. 

2. Saham Preferen (Preferred Stock) 
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Saham preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap dan 

apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan 

mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan asset. Saham 

preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

b. Ditinjau dari cara peralihan: 

1. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks) 

Pada saham atas unjuk tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum 

siapapun yang memegang saham ini, maka akan diakui sebagai pemiliknya 

dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 

2. Saham Atas Nama (Registered Stocks) 

Saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa 

nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

c. Ditinjau dari kinerja perdagangan: 

1. Blue Chip Stocks 

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, 

sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan 

konsisten dalam membayar dividen. 

2. Income Stocks 

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar 

dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun 

sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan 
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yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini 

tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. 

3. Growth Stocks 

Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan 

yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi 

tinggi. 

4. Speculative Stock 

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh 

penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan 

penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. 

5. Counter Cyclical Stocks 

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun 

situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap 

tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai 

akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi 

pada masa resesi. 

2.1.5 Dividen  

2.1.5.1 Pengertian Dividen 

Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak 

dikurangi dengan laba ditahan (retained earnings) yang ditahan sebagai cadangan 
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bagi perusahaan (Ang, 1997). Dividen ini dibagikan kepada para pemegang saham 

sebagai keuntungan dari laba perusahaan. Keputusan mengenai jumlah laba yang 

ditahan dan dividen yang akan dibagikan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 

2.1.5.2 Jenis Dividen 

a. Dilihat berdasarkan atas hubungan dengan tahun buku, yaitu : 

1. Dividen Interim 

Dividen interim merupakan dividen yang dibayarkan oleh perseroan 

antara satu tahun buku dengan tahun buku berikutnya atau antara dividen final 

satu dengan dividen final berikutnya. Dividen interim dapat dibayarkan 

beberapa kali dalam setahun. Tujuannya untuk memacu kinerja saham 

perseroan di bursa. 

2. Dividen Final 

Dividen final merupakan dividen hasil pertimbangan setelah 

penutupan buku perseroan pada tahun sebelumnya yang dibayarkan pada 

tahun buku berikutnya. Dividen final juga memperhitungkan dan 

mempertimbangkan hubungannya dengan dividen interim yang telah 

dibayarkan untuk tahun buku tersebut. 

b. Dilihat berdasarkan bentuk dividen yang dibayarkan, yaitu :  

1. Dividen Tunai 
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Dividen tunai merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang 

tunai. Nilai suatu dividen tunai sesuai dengan nilai tunai yang diberikan. 

Tujuan dari emiten memberikan dividen dalam bentuk tunai adalah untuk 

memacu kinerja saham di bursa efek. 

2. Dividen Saham 

Dividen saham merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk 

saham dengan proporsi tertentu. Tujuan dari emiten memberikan dividen 

dalam bentuk saham adalah untuk memacu kinerja saham di bursa efek dan 

bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di bursa efek. 

Pemberian dividen dalam bentuk saham kadang diberikan karena 

memperhatikan likuiditas keuangan perusahaan ketika direksi menilai bahwa 

perusahaan tidak memungkinkan pembayaran dividen dalam bentuk tunai, 

sehingga diputuskan dibayarkan dalam bentuk saham baru (dividen saham). 

2.1.5.3 Teori Kebijakan Dividen 

Menurut Brigham & Houston (2011) menyebutkan ada tiga teori dari 

preferensi investor yaitu: 

1. Dividend Irrelevance Theory 

Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak 

bagi nilai perusahaan. Jadi, peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan 
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tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Teori ini dikembangan oleh Merton 

Miller dan Fanco Modigliani dikenal dengan teori MM.  

Menyatakan bahwa menurut MM tidak ada kebijakan dividen yang 

optimal bagi suatu perusahaan. MM mengemukakan nilai per lembar saham yang 

didiskonto setelah keputusan pembelanjaan dan dividen sama dengan nilai pasar 

saham sebelum pembayaran dividen. Dengan kata lain, penurunan harga pasar 

saham karena pembelanjaan eksternal sama dengan kenaikan harga saham karena 

pembayaran dividen. 

2. Bird in the Hand Theory 

Teori ini disampaikan oleh John Linther (1962) dan Myron Gordon 

(1963), dimana mereka menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan 

dengan menentukan rasio pembagian dividen yang tinggi. Teori ini berpendapat 

bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada 

kekayaan dalam bentuk lain. Konsekuensinya, harga saham perusahaan akan 

sangat ditentukan oleh besarnya dividen yang dibagikan. Maka semakin tinggi 

dividen yang dibagikan, semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Nilai sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan menetapkan rasio 

pembayaran dividen yang tinggi. Investor lebih memilih pendapatan yang 

diperoleh dari dividen dibandingkan dengan pendapatan dari keuntungan modal 

(capital gain). Investor memiliki keyakinan bahwa dividen memiliki rasio yang 

lebih kecil, sehingga investor lebih suka menerima kas tunai sekarang 

dibandingkan mengharapkan capital gain di masa datang yang belum pasti. 
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Sementara itu beberapa investor lebih menyukai mendapatkan capital gain untuk 

pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga tercipta keseimbangan 

pendanaan perusahaan. 

3. Tax preference theory 

Teori ini disampaikan oleh Litzenberger dan Ramaswamy (1979) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi dividend payout ratio suatu perusahaan, maka 

nilai perusahaan tersebut akan semakin rendah. Hal ini didasarkan pada pemikiran 

jika capital gains dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah daripada pajak 

atas dividen, maka saham yang memiliki pertumbuhan yang tinggi akan menjadi 

lebih menarik dan lebih banyak diminati. Adanya pajak terhadap keuntungan 

dividen dan capital gains maka para investor lebih menyukai capital gains karena 

dapat menunda pembayaran pajak.  

Menurut Brigham & Houston (2011) ada teori lain yang dapat membantu 

untuk memahami kebijakan dividen, yaitu:  

1) Information content or signaling hypothesis 

Teori ini didasari oleh asimetri informasi yang terjadi antara manajer dan 

investor. Manajer selaku agen yang mengelola perusahaan cenderung memiliki 

informasi yang lebih baik dibanding para investor, sehingga untuk menjembatani 

kesenjangan informasi ini manajer akan menggunakan pengumuman dividen. 

Pengumuman dividen dapat dijadikan alat untuk mengirimkan isyarat yang nyata 
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kepada pasar mengenai kinerja perusahaan di masa sekarang dan dimasa yang 

akan datang. 

Di dalam teori ini MM berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di 

atas kenaikan normal biasanya merupakan suatu sinyal untuk para investor bahwa 

manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa yang 

akan datang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen yang dibawah normal diyakini 

investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit di masa 

mendatang. 

2) Clientele effect. 

Teori ini menyatakan bahwa pemegang saham yang berbeda akan 

memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. 

Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih 

menyukai suatu dividend payout ratio yang tinggi. Sebaliknya kelompok 

pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang pada saat ini lebih 

menyukai jika perusahaan menahan sebagian laba bersih perusahaan. 

3) Residual Dividend Theory 

Teori ini menyatakan bahwa dividen yang dibayarkan merupakan sisa dari 

laba perusahaan setelah dikurangkan dengan yang dibayarkan untuk membiayai 

perencanaan modal perusahaan. Artinya, perusahaan membayarkan dividen hanya 

jika terdapat kelebihan dana atas laba perusahaan yang digunakan untuk 

membiayai proyek yang telah direncanakan. Dasar dari teori ini adalah bahwa 
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investor lebih menyukai perusahaan menahan dan menginvestasikan kembali laba 

daripada membagikannya dalam bentuk dividen. 

2.1.5.4 Prosedur Tanggal Pembagian Dividen 

Didalam pembayaran dividen baik dividen tunai maupun dividen saham oleh 

emiten, terdapat tanggal-tanggal yang perlu diperhatikan didalam pembayaran 

dividen adalah (Ang, 1997 ) : 

1. Tanggal Deklarasi ( Declaration Date ) 

Merupakan tanggal resmi pengumuman oleh emiten tentang bentuk 

dan besarnya serta jadwal pembayaran dividen yang dilakukan. 

2. Tanggal Pencatatan ( Date of Record ) 

Pada tanggal ini perusahaan melakukan pencatatan nama-nama 

pemegang saham. Para pemilik saham yang terdaftar pada daftar pemegang 

saham diberikan hak sedangkan pemegang saham yang tidak terdaftar pada 

tanggal pendaftaran tidak diberikan hak untuk memperoleh dividen. 

3. Tanggal Ex-Dividend ( Ex-Dividend Date ) 

Tanggal dimana perdagangan saham tersebut tidak melekat lagi hak 

untuk memperoleh dividen. 

4. Tanggal Pembayaran ( Payment Date ) 

Tanggal ini merupakan saat pembagian dividen oleh perusahaan 

kepada pemegang saham yang telah mempunyai hak atas dividen. Jadi pada 
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tanggal tersebut para investor sudah dapat mengambil dividen sesuai dengan 

bentuk dividen yang telah diumumkan oleh emiten (dividen tunai maupun 

deviden saham). 

2.2 PenelitianTerdahulu 

Berikut ini merupakan beberapa kajian yang dilakukan oleh penelitian-

penelitian terdahulu yang menganalisis mengenai pengaruh pengumuman dividen 

terhadap harga saham yang menjadi referensi pada penelitian ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti, Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

1 Megawati dan 

Rahmi 

Oktanina 

(2015) 

“Pengaruh 

Pengumuman 

Dividen 

Terhadap 

Abnormal 

Return Saham 

Sebelum Dan 

Sesudah Ex-

Dividend  Pada 

Perusahaan 

Variabel 

dependen :  

Abnormal 

return 

 

Variabel 

Independen : 

X1 : Dividen 

Tunai Naik 

X2 : Dividen 

Tunai Turun 

Populasi : Seluruh 

perusahaan di BEI 

tahun 2012-2014. 

Sampel : 50 

perusahaan (40 

dividen naik dan 

10 dividen turun). 

Periode penelitian: 

Selama 21 hari  

(t-10– t+10). 

1. Pada pengumuman 

dividen tunai naik 

tidak ada 

perbedaan 

terhadap abnormal 

return saham 

sebelum dan 

setelah ex-

dividend. 

2. Pada pengumuman 

dividen tunai turun 

tidak ada 

perbedaan 

abnormal return 

objek yang 

penelitian ini 

adalah 

perusahaan di 

BEI tahun 

2012 hingga 

2014 dengan 

terdapat 50 

sampel 

perusahaan 
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No 
Peneliti, Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

Yang Terdaftar 

Di BEI” 

 

saham sebelum 

dan setelah ex-

dividend. 

2 Shireen 

Rosario, Kavita 

Chavali (2016) 

“Market 

Reaction on 

Dividend 

Announcement 

in Oman: An 

Event Study 

Methodology” 

 

Variabel 

dependen : 

Harga saham 

 

Variabel 

Independen : 

Pengumuman 

dividen 

Populasi : 

Perusahaan yang 

terdaftar di Muscat 

Securities Market 

Oman tahun 2012-

2015. 

Sampel :21 

perusahaan. 

Periode penelitian: 

39 hari  

(t-19 – t+19) 

1. Pada peningkatan 

harga saham  rata-

rata abnormal 

return positif. 

2. Pada hari 

pembagian dividen 

tidak ada banyak 

dampak pada 

harga saham. 

3. Investor dan pasar 

di Oman bereaksi 

positif terhadap 

pengumuman 

dividen. 

Objek 

penelitian 

tersebut 

menggunakan 

Muscat 

Securities 

Market tahun 

2012-2015, 

terdapat 21 

sampel dengan 

jendela 

peristiwa 

selama 39 

hari. 

3 I Gusti Ayu 

dan Luh Gede 

(2015) 

“Dampak 

Pengumuman 

Dividen 

Terhadap 

Abnormal 

Return 

Pada 

Perusahaan 

LQ45 Yang 

Variabel 

dependen : 

Abnormal 

Return 

 

Variabel 

Independen  : 

X1 = 

Sebelum 

pengumuman 

dividen 

X2 = 

Populasi :Seluruh 

perusahaandalam 

LQ45 tahun 2014. 

Sampel : 44 

perusahaan  

Periode penelitian: 

Selama 11 hari  

(t-5 – t+5). 

1. Menunjukkan 

bahwa terdapat 

perbedaan average 

abnormal return 

yang signifikan 

antara sebelum 

dan setelah 

pengumuman 

dividen. 

2. Menunjukkan nilai 

signifikan bahwa 

pasar beraksi pada 

Objek pada 

penelitian ini 

adalah 

perusahaan di 

indeks LQ45 

tahun 2014, 

terdapat 44 

sampel dengan 

jendela 

peristiwa 

selama 11 hari 

tanpa 
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No 
Peneliti, Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia” 

Sesudah 

pengumuman 

dividen 

saat pengumuman 

dividen dan 

setelah 

pengumuman. 

membagi 

menjadi 

dividen naik 

maupun turun 

4 Alvin Mulya 

Hidayati (2014) 

“Analisis 

Harga Saham 

dan Rata-Rata 

Abnormal 

Return 

Sebelum  

danSesudah 

Ex-Dividend 

Date (Studi 

pada Emiten 

Indeks 

Kompas-100)” 

 

Variabel 

dependen :  

Abnormal 

return dan 

harga saham 

 

Variabel 

Independen: 

Pengumuman 

Dividen 

Populasi : Indeks 

Kompas100 

periode Februari 

2009 sampai 

Januari 2014 

Sampel : 8 

perusahaan 

dengan 55 sampel. 

Periode penelitian: 

Selama 31 hari  

(t-15 – t+15). 

1. Pengumuman 

dividen tidak 

memiliki 

perbedaan yang 

signifikan antara 

harga saham 

sebelum dan 

sesudah ex- 

dividend date. 

2. Tidak ada 

perbedaan yang 

signifikan antara 

abnormal return 

sebelum dan 

sesudah 

pengumuman 

dividen. 

Objek dalam 

penelitian ini 

adalah  indeks 

kompas 100 

dari periode 

februari 2009 

sampai januari 

2014, terdapat 

8 sampel 

perusahaan 

dengan 

periode 

jendela 31 

hari.  

5 Suparno (2013) 

“Dividend 

Policy Analysis 

to 

Manufacturing 

Company Stock 

Price Changes 

Before and 

Variabel 

dependen : 

Harga saham 

(Abnormal 

Return) 

 

Variabel 

Independen: 

Populasi : 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2008-2012 

Sampel : 25 

Perusahaan 

manufaktur 

1. Pengumuman 

dividen tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham sebelum 

dan sesudah ex-

dividend. 

Variabel 

penelitian ini 

tidak membagi 

menjadi 

dividen naik 

maupun turun. 

penelitian 

periode 2008-
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No 
Peneliti, Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

After Ex-

Dividend Date 

in Indonesia 

Stock Exchange 

(BEI) Period 

2008-2012” 

 

X1 : Sebelum 

Pengumuman 

Dividen  

X2 : Sesudah 

Pengumuman 

Dividen 

Periode penelitian: 

selama 31 hari 

(t-15 – t+15) 

dengan Periode 

estimasi 30 hari. 

2. Tidak ada 

pengaruh 

signifikan antara 

abnormal return 

sebelum dan 

sesudah 

pengumuman 

dividen. 

2012, 25 

sampel 

perusahaan 

dengan 

periode 

jendela selama 

31 hari. 

6 Mega Novianti, 

Henny 

Medyawati, 

Muhammad 

Yunanto (2013) 

“Changes of 

Return of 

Shares Before 

and After Ex-

Dividend Date: 

Case Study in 

Indonesia” 

Variabel 

dependen : 

Return saham 

 

Variabel 

Independen : 

X1 : Dividen 

Tunai Naik 

X2 : Dividen 

Tunai Turun 

Populasi : 

Perusahaan 50 

Biggest Market 

Capitalization di 

IDX 2010 

Sampel : 21  

dividen naik dan 6 

dividen turun. 

Periode penelitian: 

21 Hari  

(t-10 – t+10). 

1. Pengumuman 

dividen meningkat 

mempengaruhi 

dan berpengaruh 

positif return 

saham. 

2. Pengumuman 

dividen menurun 

tidak 

mempengaruhi 

dan signifikan 

negatif. 

Objek dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

perusahaaan 

Biggest 

Market 

Capitalization 

di IDX 2010 

dengan 27 

sampel 

perusahaan. 

 

7 Sugeng 

Haryanto 

(2011) 

“Reaksi 

Investor 

Terhadap 

Pengumuman 

Dividen di 

Bursa Efek 

Variabel 

dependen : 

Reaksi 

Investor 

(Abnormal 

Return) 

 

Variabel 

Independen: 

Populasi : 

Perusahaan di BEI 

pada tahun 2007-

2009. 

Periode penelitian: 

selama 11 hari 

(t-5 – t+5), dengan 

Periode estimasi 

30 hari. 

1. Tidak terdapat 

perbedaan reaksi 

investor antara 

sebelum dan 

sesudah 

pengumuman 

dividen kas naik. 

2. Tidak terdapat 

perbedaan reaksi 

objek 

penelitian 

menggunakan 

perusahaan di 

BEI tahun 

2007 sampai 

2009 dengan 

periode 

penelitian 
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No 
Peneliti, Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

Indonesia” 

 

X1 : Dividen 

Naik 

X2 : Dividen 

Turun 

investor antara 

sebelum dan 

sesudah 

pengumuman 

dividen kas turun. 

selama 11 

hari. 

8 Mohammad 

Bayezid Ali 

dan Tanbir 

Ahmed 

Chowdhury 

(2010) 

“Effect of 

Dividend on 

Stock Price in 

Emerging Stock 

Market: A 

Study on the 

Listed Private 

Commercial 

Banks in DSE” 

Variabel 

dependen : 

Reaksi harga 

saham 

 

Variabel 

Independen : 

Pengumuman 

dividen 

Populasi : Bank 

Umum Swasta di 

Bangladesh dari 

januari-september 

2008 di Dhaka 

Stock Exchange 

(DSE). 

Sampel : 25 bank 

(11 dividen turun , 

6 dividen naik dan 

8 dividen tetap). 

Periode penelitian:  

selama 45 hari  

(t-30 sampait+14) 

1. Temuan tidak 

memberikan bukti 

kuat bahwa harga 

saham bereaksi 

secara signifikan 

pada pengumuman 

dividen. 

2. Pengumuman 

dividen tidak 

menghasilkan 

dampak yang 

signifikan pada 

pergerakan harga 

saham. 

Objek 

penelitian 

bank umum 

swasta yang 

terdaftar di 

Dhaka Stock 

Exchange 

(DSE), 25 

sampel dengan 

Periode 

penelitian 

selama t-30 

sampai t+14 

pengumuman 

dividen 

9 Lani Siaputra 

dan Adwin 

Surja Atmadja 

(2006) 

Pengaruh 

Pengumuman 

Dividen 

Terhadap 

Perubahan 

Variabel 

dependen:  

Harga saham 

dan 

pembagian 

dividen kas 

Variabel 

Independen:  

X1 : Sebelum 

Populasi : 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) 

periode waktu 

2001-2004 

Sampel : 24 saham 

Perusahaan  

Periode penelitian: 

1. Hasil uji pada 

sebelum dan 

sesudah ex-

dividend date 

ditemukan 

adanya perbedaan  

signifikan. 

2. Besarnya nilai 

perubahan harga 

Objek dalam 

Penelitian ini 

adalah 

perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Jakarta 

periode tahun 

2001-2004 
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No 
Peneliti, Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Research Gap 

Harga 

Saham 

Sebelum dan 

Sesudah Ex-

Dividend Date 

di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ)” 

Pengumuman 

Dividen 

X2 : Setelah 

Pengumuman 

Dividen  

Periode peristiwa 

selama 30 hari 

 (t-15 – t+15) 

saham 

secara statistik 

tercermin dalam 

besarnya nilai 

dividen per lembar 

saham yang 

dibagikan. 

terdapat 24 

sampel, 

dengan 

periode 

jendela 30 

hari. 

10 R. Andi 

Sularso (2003) 

“Pengaruh 

Pengumuman 

Dividen 

Terhadap 

Perubahan 

Harga Saham 

(Return) 

Sebelum 

Dan Sesudah 

Ex –Dividend 

Date Di 

Bursa Efek 

Jakarta (BEJ)” 

Variabel 

dependen:  

Return saham 

 

Variabel 

Independen: 

X1 : 

Pengumuman 

Dividen Naik 

X2 : 

Pengumuman 

Dividen 

Turun 

Populasi : 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) 

periode waktu 

2000-2002 

Sampel : 14 saham 

Perusahaan (5 

dividen naik dan 

9dividen turun). 

Periode penelitian: 

Periode peristiwa 

selama 30 hari 

 (t-15 – t+15) 

1. Dividen naik 

menunjukkan 

bahwa harga 

saham mengalami 

reaksi negatif 

terhadap adanya 

ex-dividend date. 

2. Dividen turun 

menunjukkan 

bahwa harga 

saham mengalami 

reaksi positif 

terhadap adanya ex 

dividend date. 

Objek 

Penelitian ini 

adalah 

perusahaan di 

Bursa Efek 

Jakarta 

periode tahun 

2000-2002 

terdapat 14 

sampel. 

Dengan 

periode 

jendela 30 

hari. 

Sumber : Diolah Penulis 

Penelitian yang dilakukan Shireen Rosario, Kavita Chavali (2016) dalam 

penelitian yang berjudul “Market Reaction on Dividend Announcement in Oman: An 

Event Study Methodology”. Populasi penelitian perusahaan yang terdaftar di Muscat 

Securities Market Oman tahun 2012-2015 dengan sampel sebanyak 21 perusahaan. 

Analisis Perbedaan Abnormal Return..., Yuliani Larasati, Ma.-IBS, 2017



34 
 

                             Indonesia Banking School 

 

Hasil selama periode penelitian 39 hari (t-19 – t+19) ini menunjukkan adanya 

peningkatan harga saham dan telah menghasilkan rata-rata abnormal return positif 

terutama pada periode pasca pengumuman dividen di Oman. Pada hari pembagian 

dividen tidak ada banyak dampak pada harga saham ,butuh t + 2 hari bagi pasar untuk 

menunjukkan dampak dari pengumuman dividen. Investor dan pasar saham di Oman 

bereaksi positif terhadap pengumuman dividen. 

Menurut Megawati dan Rahmi Oktanina (2015) dalam penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Abnormal Return Saham 

Sebelum Dan Sesudah Ex-Dividend Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI” 

Populasi dalam penelitian adalah perusahaan di BEI tahun 2012-2014 dengan sampel 

50 perusahaan (40 dividen naik dan 10 dividen turun). Hasil selama Periode 

penelitian 21 hari (t-10– t+10),pada pengumuman dividen tunai naik maupun turun 

menunjukkan tidak ada perbedaan terhadap abnormal return saham sebelum dan 

setelah ex-dividend  pada tahun 2012-2014.  

Menurut I Gusti Ayu dan Luh Gede (2015) dalam penelitian yang berjudul 

“Dampak Pengumuman Dividen Terhadap Abnormal Return Pada Perusahaan LQ45 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Populasi penelitian adalah perusahaan 

dalam LQ45 tahun 2014 dengan sampel sebanyak 44 perusahaan. Hasil selama 

periode penelitian 11 hari (t-5 – t+5), menunjukkan bahwa terdapat kandungan 

informasi di dalam pengumuman dividen. Hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa 

terdapat 6 peristiwa (hari ke -3, -2, -1, +2,+4, dan +5) yang menunjukkan nilai 
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signifikan yang mengindentifikasikan bahwa pasar beraksi pada saat pengumuman 

dividen dan setelah pengumuman dan terdapat perbedaan average abnormal return 

yang signifikan antara sebelum dan setelah pengumuman dividen. 

Menurut Alvin Mulya Hidayati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Harga Saham dan Rata-Rata Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Ex-

Dividend Date (Studi pada Emiten Indeks Kompas-100)”. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan yang termasuk Indeks Kompas100 periode Februari 2009 sampai 

Januari 2014 dengan sampel  8 perusahaan dengan 55 peristiwa. Hasil selama periode 

penelitian 31 hari (t-15 – t+15), menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan harga saham dan rata-rata abnormal return antara sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen. 

Menurut Suparno (2013) dalam penelitian yang berjudul “Dividend Policy 

Analysis to Manufacturing Company Stock Price Changes Before and After Ex-

Dividend Date in Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2008-2012”. Populasi 

penelitian adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2012 

dengan sampel 25 Perusahaan. Hasil selama Periode penelitian 31 hari (t-15 – t+15), 

menunjukkan Pengumuman dividen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

harga saham dan abnormal return antara sebelum dan sesudah ex-dividend pada 

perusahaan manufaktur di BEI. 
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Menurut Mega Novianti, Henny Medyawati, Muhammad Yunanto (2013) 

dalam penelitian yang berjudul “Changes of Return of Shares Before and After Ex-

Dividend Date: Case Study in Indonesia”. Populasi penelitian adalah Perusahaan 50 

Biggest Market Capitalization di IDX 2010 dengan sampel 21 dividen naik dan 6 

dividen turun. Hasil selama periode penelitian 21 Hari  (t-10 – t+10), menunjukkan 

Pengumuman dividen meningkat mempengaruhi dan berpengaruh positif terhadap 

return saham. Pengumuman dividen menurun tidak mempengaruhi dan signifikan 

negatif. 

Menurut Sugeng Haryanto (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Reaksi 

Investor Terhadap Pengumuman Dividen di Bursa Efek Indonesia”. Populasi 

penelitian adalah Perusahaan di BEI pada tahun 2007-2009. Periode penelitian selama 

11 hari (t-5 – t+5), menunjukkan tidak adanya perbedaan secara statistik antara AAR 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen naik maupun dividen turun. 

Menurut Mohammad Bayezid Ali dan Tanbir Ahmed Chowdhury (2010) 

dalam penelitian yang berjudul “Effect of Dividend on Stock Price in Emerging Stock 

Market: A Study on the Listed Private Commercial Banks in DSE”. Populasi pada 

Bank Umum Swasta di Bangladesh dari januari-september 2008 di Dhaka Stock 

Exchange (DSE) dengan sampel 25 bank (11 dividen turun , 6 dividen naik dan 8 

dividen tetap). Periode penelitian selama 45 hari (t-30sampait+14), menunjukkan 

bahwa harga saham bereaksi tidak signifikan pada pengumuman dividen.  
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Sularso (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengumuman 

Dividen terhadap Perubahan Harga Saham (Return) Sebelum dan Sesudah Ex-

Dividend Date di Bursa Efek Jakarta”. Populasi penelitian adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode waktu 2000-2002 dengan sampel 14 

saham Perusahaan (5 dividen naik dan 9dividen turun). Periode peristiwa selama 30 

hari (t-15 – t+15), menunjukkan bahwa pada dividen naik harga saham mengalami 

reaksi negatif terhadap adanya ex-dividend date. Dividen turun menunjukkan bahwa 

harga saham mengalami reaksi positif terhadap adanya ex dividend date. 

Lani Siaputra dan Adwin Surja Atmadja (2006) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Perubahan Harga Saham 

Sebelum dan Sesudah Ex-Dividend Date di Bursa Efek Jakarta (BEJ)”. Populasi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode waktu 2001-2004 

dengan sampel 24 saham Perusahaan. Selama periode pengamatan 30 hari (t-15 – 

t+15), menunjukkan sebelum dan sesudah ex-dividend date ditemukan adanya 

perbedaan signifikan. Besarnya nilai perubahan harga saham secara statistik 

tercermin dalam besarnya nilai dividen per lembar saham yang dibagikan. 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.  
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2.3.1 Perbedaan pengumuman dividen naik terhadap abnormal return sebelum 

dan sesudah ex-dividend date 

Dividen naik adalah kebijakan dividen perusahaan yang membagikan dividen 

di laporan keuangan dengan jumlah yang lebih besar dari periode sebelumnya. 

Berdasarkan  dividend signaling theory pengumuman dividen naik dapat memberikan 

sinyal positif terhadap harga saham karena pengumuman ini mengisyaratkan 

peningkatan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan. Jika 

pengumuman dividen naik mengandung informasi, pasar akan bereaksi pada saat 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi ini dapat diukur dengan 

menggunakan abnormal return (Haryanto, 2011).  

Setelah perusahaan melakukan pengumuman dividen naik, diperkirakan 

terdapat perbedaan perilaku investor yang ditunjukkan dengan adanya Abnormal 

Return yang signifikan disekitar tanggal pengumuman dan perbedaan Abnormal 

Return sebelum dan sesudah pengumuman dividen naik. Apabila terdapat Abnormal 

Return yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman dividen naik maka dapat 

dikatakan bahwa pengumuman ini mengandung informasi bagi investor (Megawati, 

2015).  Maka dapat dirumuskan hipotesis dengan perincian sebagai berikut : 

Ho1 = Tidak terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen naik. 

Ha1 = Terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen naik. 
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2.3.2 Perbedaan pengumuman dividen turun terhadap abnormal return sebelum 

dan sesudah ex-dividend date 

Dividen turun adalah kebijakan dividen perusahaan yang membagikan dividen 

di laporan keuangan dengan jumlah yang lebih kecil dari periode sebelumnya. 

Berdasarkan teori sinyal dividen (dividend signalling theory), maka pengumuman 

dividen turun dapat memberikan sinyal negatif terhadap harga saham karena 

pengumuman ini mengisyaratkan penurunan kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

laba di masa depan. Jika pengumuman dividen turun mengandung informasi, pasar 

akan bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi ini dapat 

diukur dengan menggunakan abnormal return (Haryanto, 2011). 

Setelah perusahaan melakukan pengumuman dividen turun, diperkirakan 

terdapat perbedaan perilaku investor yang ditunjukkan dengan adanya Abnormal 

Return yang signifikan disekitar tanggal pengumuman dan perbedaan Abnormal 

Return sebelum dan sesudah pengumuman dividen turun. Apabila terdapat Abnormal 

Return yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman dividen menurun maka dapat 

dikatakan bahwa pengumuman ini mengandung informasi bagi investor (Megawati, 

2011). Maka dapat dirumuskan hipotesis dengan perincian sebagai berikut: 

Ho2 = Tidak terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen turun. 
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Ha2 = Terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen turun. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dasar tujuan, kajian pustaka, penelitian-penelitian sebelumnya 

dan rumusan hipotesis. Untuk mencapai hasil penelitian, maka dapat dikembangkan 

kerangka pemikiran seperti tampak pada gambar 2.1, sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Sumber : Diolah Penulis 

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran diatas, dapat dilihat bahwa peneliti 

ingin mengetahui adakah perbedaan pengumuman dividen yang dikelompokkan 

menjadi dividen naik dan dividen turun terhadap reaksi investor yang dilihat dari 

abnormal return antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan membagikan dividen pada periode 2011-

2016. Pengambilan data melalui situs www.idx.co.id untuk data dividen meningkat 

dan menurun serta laporan keuangan tahunan. Data harga saham harian, Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) harian, harga penutupan saham diperoleh melalui situs 

www.finance.yahoo.com.  

3.2 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan event study terhadap peristiwa pengumuman dividen. Event study adalah 

studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Hartono, 2008). Event 

study bertujuan untuk menguji apakah terdapat abnormal return signifikan yang 

diperoleh investor dari suatu peristiwa termasuk peristiwa pengumuman dividen. 

Event study dapat digunakan pada beberapa event seperti pemilu, kerusuhan 

politik, serangan teroris, peperangan, ataupun corporate action yang dilakukan 

perusahaan seperti right issue, stocksplit, saham bonus, pembagian dividen, initial 
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public offering, konversi saham dan lain sebagainya. Penggunaan metode event study 

membutuhkan periode jendela (event windows) dan hari peristiwa (event date atau t0) 

serta periode estimasi.  

Menurut Hartono (2008), lama periode jendela untuk data harian berkisar dari 

3-121 hari jika peristiwa yang diteliti merupakan peristiwa yang nilai ekonomisnya 

dapat ditentukan oleh investor. Pengumuman dividen merupakan peristiwa yang 

bersifat rutin sehingga kemungkinan sudah diantisipasi oleh investor, selain itu dapat 

untuk mengakumulasi pengaruh kejadian dengan memperkecil kemungkinan bias 

terhadap objek penelitian yang diakibatkan adanya peristiwa ekonomis lainnya. 

Sehingga penelitian melakukan pengamatan menggunakan periode jendela sebanyak 

10 hari untuk sebelum peristiwa dan 10 hari untuk sesudah peristiwa dan periode 

estimasi 90 hari sebelum peristiwa. Dimana Periode estimasi ini akan digunakan 

untuk mengestimasi return saham yang diharapkan (expected return). 

Gambar 3.1 

Periode pengamatan penelitian 

Periode Pengamatan 

Periode estimasi          Periode Jendela 

90 Hari    H-10    H   H+10 

Sumber : Diolah Penulis 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut sugiyono (2009) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan tertentu. Menurut 

sugiyono (2009) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah populasi yang akan dijadikan sampel 

pada penelitian ini harus memenuhi berbagai kriteria tertentu. Bertujuan untuk 

menghindari adanya miss specification dalam penentuan sampel penelitian yang 

berdampak pada hasil analisis. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2016. 

2. Perusahaan yang mengumumkan dividen setiap tahunnya selama 2011-2016 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap periode 2011-

2016. 

4. Saham perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan saham yang 

aktif diperdagangkan. 

5. Tidak ada aktivitas corporate action lain seperti right issue, pemberian saham 

bonus, stock dividend, stock split, merger dan akuisisi selama periode jendela 
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(event window) untuk menghindari adanya confounding effect yang dapat 

memengaruhi hasil penelitian. 

6. Selama periode penelitian, perusahaan yang dipilih yang memiliki data yang 

lengkap sesuai yang dibutuhkan.  

Berdasarkan kriteria diatas, maka berikut daftar perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini : 

Tabel 3.1 

Sampel Perusahaan Manufaktur 

No Nama Perusahaan Kode Saham 

1 Astra International Tbk.  ASII 

2 Astra Otoparts Tbk.  AUTO 

3 Charoen Pokphand Indonesia Tbk  CPIN 

4 Darya-Varia Laboratoria Tbk  DVLA 

5 Ekadharma International Tbk  EKAD 

6 Gudang Garam Tbk  GGRM 

7 HM Sampoerna Tbk.  HMSP 

8 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.  INTP 

9 Kalbe Farma Tbk.  KLBF 

10 Kimia Farma (Persero) Tbk.  KAEF 

11 Multi Bintang Indonesia Tbk.  MBLI 

12 Selamat Sempurna Tbk  SMSM 

13 Sepatu Bata Tbk.  BATA 

14 Sumi Indo Kabel Tbk  IKBI 

15 Surya Toto Indonesia Tbk.  TOTO 

Sumber : (Idx.co.id) 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif 

yakni data yang berupa angka-angka. Data diambil secara time series dengan waktu 

yaitu 10 hari sebelum dan setelah pengumuman dividen. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini merupakan data yang diambil dari kegiatan berikut ini : 

1. Daftar nama perusahaan manufaktur yang mengumumkan dividen untuk 

periode 2011-2016. 

2. Data tanggal ex-dividend perusahaan manufaktur periode 2011-2016. 

3. Data harga saham penutupan harian dan IHSG selama periode jendela, yaitu 

data dari 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah tanggal ex-dividend date. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

observasi non partisipan, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti tidak 

terlibat secara langsung dengan aktivitas orang-orang atau kegiatan dan gejala-gejala 

yang sedang diamati.  

3.5 Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. 
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Variable independent atau bebas dalam penelitian ini adalah pengumuman 

dividen yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2011 sampai 2016, yang dikelompokkan menjadi dividen naik dan dividen turun. 

Sedangkan variabel dependent atau terikat dalam penelitian ini adalah return saham 

menggunakan perhitungan abnormal return yang diterima oleh pemegang saham 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai 2016. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Pengumuman dividen  

Dividen merupakan pembagian sisa laba bersih perusahaan yang 

didistribusikan kepada pemegang saham, atas persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham. Untuk dapat melihat pergerakan dari harga sahamnya akan 

dilakukan dengan periode pengamatan (event window) yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah pengumuman dividen. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 

pengumuman dividen naik dan dividen turun. Pengumuman dividen naik yaitu 

perusahaan yang telah membayar dividen lebih tinggi dari periode sebelumnya. 

Pengumuman dividen turun yaitu perusahaan yang telah membayar dividen lebih 

rendah dari periode sebelumnya.  
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2. Abnormal Return 

Abnormal return adalah selisih antara return yang sesungguhnya terjadi 

terhadap return yang diharapkan investor. Dengan kata lain abnormal return 

adalah selisih antara actual return suatu saham dengan expected return. Abnormal 

return dihitung dengan Market Model, yaitu model ekspektasi dengan 

menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan menggunakan model 

ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. 

Abnormal Return Menurut Hartono (2008) abnormal return merupakan 

selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi: 

ARi,t  = Rit – E(Rit) 

Keterangan: 

ARit  = Abnormal return sekuritas i pada periode ke-t. 

Rit = Actual return untuk sekuritas i pada peristiwa ke-t. 

E(Rit)  = Expected return untuk sekuritas i pada peristiwa ke-t. 

Dimana sebelum menghitung abnormal return harus terlebih dahulu 

menghitung: 

1. Actual Return 

Actual return adalah return yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan 

selisih dari harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya t-1. 

Rit = Pit – Pit-1 

Pit-1 
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Keterangan : 

Rit  = Return untuk sekuritas i pada periode t. 

Pit  = Harga sekuritas i pada periode t. 

Pit – 1  = Harga sekuritas i pada periode t – 1. 

 

2. market return 

Market return  bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rmt = IHSGt – IHSGt-1 

IHSGt-1 

Keterangan : 

Rmt = Return pasar pada waktu t 

IHSGt  = Indeks harga saham gabungan pada waktu t 

IHSGt-1 = Indeks harga saham gabungan pada waktu t-1 atau sebelum 

waktu t 

3. Expected Return  

Expected return merupakan return yang diharapkan dari investasi yang 

akan dilakukan (Hartono, 2008). Dalam penelitian ini, model yang 

digunakan adalah Market-adjusted Model. 

E(Rit) = αi+βi Rmt 

Keterangan : 
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E(Rit) = Return saham yang diharapkan untuk sekuritas i pada 

periode t. 

αi  = alfa  atau intercept untuk sekuritas i 

βi   = koefisien slope atau beta estimasi dari sekuritas i 

Rmt  = Return pasar pada waktu t 

3. Average Abnormal Return (AAR) 

Rata-rata return tidak normal atau average abnormal return (AAR) untuk 

hari ke-t dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika sebagai berikut : 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =  
1

𝑛
∑

𝐴𝑅 𝑖𝑡

𝑛

𝑛

𝑡=1

 

Keterangan : 

AARt = average abnormal return pada hari ke-t 

ARit  = abnormal return pada sekuritas i pada hari ke-t 

n  = Jumlah sampel 

4. Cummulative Abnormal Return (CAR) 

CAR merupakan penjumlahan abnormal return hari sebelumnya di dalam periode 

jendela untuk masing-masing sekuritas sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑅 𝑖𝑡 =  ∑ 𝐴𝑅 𝑖𝑡

𝑡=+15

𝑡=−15

 

Keterangan : 

CARit = cummulative abnormal return sekuritas i pada hari ke-t 

ARit = abnormal return untuk sekuritas i pada hari ke-t 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik uji analisis data yang digunakan adalah analisis statistik parametrik 

paired sample t-test. Sebelum melakukan analisis statistik parametrik paired sample 

t-test diperlukan uji statistik deskriptif dan uji normalitas data. Uji ini digunakan 

untuk mengetahui perbedaan sampel sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Analisis 

statistik parametik paired sample t-test dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen 

saham. Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Uji Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2011). Dengan analisis deskriptif ini bisa 

diketahui deskripsi dari masing-masing variabel secara individu. 

3.6.2 Uji Normalitas 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji perbedaan abnormal return 

dan sebelum dan sesudah pengumuman dividen, maka dari itu perlu dilakukan uji 

normalitas terlebih dahulu. Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data masing-masing variable terdistribusi normal atau tidak. Hal 

itu dapat diketahui dengan melihat signifikansi data tersebut. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan uji statistik Kolmogrov-smirnov dengan tingkat signifikansi 5% untuk 
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mendeteksi normalitas data.  Berikut adalah hipotesis yang akan diuji Ghozali 

(2011): 

Ho = Data berdistribusi normal 

Ha = Data normal tidak berdistribusi 

Berikut adalah ketentuan penerimaan dan hipotesis : 

1. Jika signifikansi ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak maka mengindikasikan 

data berdistribusi normal 

2. Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak maka mengindikasikan Data tidak 

berdistribusi normal 

3.6.3 Uji Beda (t-test) 

Uji beda (t-test) digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak 

berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda (t-test) dilakukan dengan 

cara membandingkan antara dua nilai rata-rata dengan standard error dari perbedaan 

rata-rata dua sampel. Tujuan uji beda (t-test) adalah membandingkan rata-rata return 

mempunyai nilai yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. (Ghozali, 2011). 

Dalam penelitian ini setelah dilakukan uji normalitas maka selanjutnya akan 

dilakukan uji beda menggunakan uji paired sample t-test untuk menganalisis 

perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen. 

Kriteria pengujian dilakukan menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat 
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signifikansi 5% atau nilai probabilitas asymptotic significance (2-tailed) < 0,05. 

Prosedur langkah uji paired sample t-test adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Hipotesis Nol (Ho) 

Ho1 = Tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen naik. 

Ho2 = Tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen turun. 

2. Menentukan Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ha1 = Terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah pengumuman dividen naik. 

Ha2 = Terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah pengumuman dividen turun. 

3. Menentukan jendela penelitian mengetahui abnormal return saham yaitu 10 

hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa. 

4. Menentukan tingkat signifikansi yaitu signifikansi sebesar 5% untuk 

pengujian Ha. 

5. Menentukan apakah hipotesis ditolak atau tidak dapat ditolak.  

 Jika nilai probabilitas > 5%, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan.  

 Jika probabilitas < 5%, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman dividen 

terhadap abnormal return sebelum dan sesudah ex-dividend date. Penelitian ini 

melihat adanya abnormal return yang dirasakan investor di sekitar tanggal peristiwa 

dan perbedaan Average Abnormal Return (AAR) atas dividen yang diumumkan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) antara sebelum dan sesudah peristiwa ex-dividend date 

terjadi. 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengumumkan pembagian 

dividen selama 6 tahun berturut-turut dari tahun periode 2011 hingga 2016. Data 

keseluruhan didalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

official website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) untuk memperoleh data 

perusahaan dan tanggal ex-devidend, dan Yahoo Finance (www.finance.yahoo.com) 

untuk memperoleh harga saham menutup (closing price). Data tersebut kemudian 

diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21. 

Sektor manufaktur merupakan sektor yang mengolah barang mentah menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi sehingga menambah nilai dari barang tersebut. 

Sektor manufaktur memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan perekonomian 
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Negara dan dapat menarik minat para investor baik dari dalam maupun luar negeri 

untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya. Ketertarikan para investor untuk 

menanamkan modalnya di sektor manufaktur dapat dilihat dari gambar grafik 4.1 dan 

grafik 4.2, dimana realiasasi sektor manufaktur yang dilakukan oleh Penanam Modal 

Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) dari tahun periode 

2011 hingga 2016 terus mengalami peningkatan dan relatif lebih tinggi dan diminati 

oleh para investor dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. 

Gambar 4.1 

Realisasi Investasi Menurut Sektor Periode Tahun 2011-2016 

 

Sumber : Data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) (Data diolah) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

SEKTOR PRIMER 21,409.45 26,302.17 32,187.39 23,511.89 23,296.09 32,206.59

SEKTOR SEKUNDER 45,323.43 61,658.90 67,029.89 72,053.99 100,808.36 123,471.25

SEKTOR TERSIER 28,742.34 28,785.62 57,550.82 89,089.97 84,637.36 89,517.08

 -
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 40,000.00

 60,000.00
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 120,000.00
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Investasi (Dalam Jutaan Rupiah)
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Gambar 4.2 

Realisasi Investasi PMA dan PMDN Pada Sektor Manufaktur Periode Tahun 

2011-2016 

 

Sumber : Data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) (Data diolah) 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, dimana sampel pada penelitian ini harus memenuhi berbagai 

kriteria tertentu. Pemberian kriteria pada sampel bertujuan untuk menghindari adanya 

miss specification dalam penentuan sampel penelitian yang akan berdampak pada 

hasil analisis. Dari berbagai kriteria tersebut terdapat 15 perusahaan pada sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini, perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PMA 6,789.6 11,770.0 15,858.8 13,019.3 11,763.1 16,687.56

PMDN 38,533.8 49,888.9 51,171.1 59,034.7 89,045.3 106,783.69
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 80,000.0
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(Dalam Jutaan Rupiah) 

Analisis Perbedaan Abnormal Return..., Yuliani Larasati, Ma.-IBS, 2017



56 
 

                             Indonesia Banking School 

 

Tabel 4.1 

Data Perusahaan Manufaktur yang Mengumumkan Dividen Periode 

Tahun 2011-2016 

No Nama Perusahaan Kode Saham 

1 Astra International Tbk.  ASII 

2 Astra Otoparts Tbk.  AUTO 

3 Charoen Pokphand Indonesia Tbk  CPIN 

4 Darya-Varia Laboratoria Tbk  DVLA 

5 Ekadharma International Tbk  EKAD 

6 Gudang Garam Tbk  GGRM 

7 HM Sampoerna Tbk.  HMSP 

8 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.  INTP 

9 Kalbe Farma Tbk.  KLBF 

10 Kimia Farma (Persero) Tbk.  KAEF 

11 Multi Bintang Indonesia Tbk.  MBLI 

12 Selamat Sempurna Tbk  SMSM 

13 Sepatu Bata Tbk.  BATA 

14 Sumi Indo Kabel Tbk  IKBI 

15 Surya Toto Indonesia Tbk.  TOTO 

Sumber data: IDX (Diolah) 
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Penelitian ini mengamati pengaruh yang terjadi terhadap event pengumuman 

dividen apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah tanggal ex-dividend. 

Pengumuman dividen dalam penelitian ini mengelompokkannya menjadi 

pengumuman dividen naik, dividen turun maupun dividen tetap. Dalam peristiwa ini, 

terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pengumuman dividen lebih dari satu 

kali dalam periode tersebut. Terdapat 112 peristiwa pengumuman dividen pada 

tanggal ex-dividend yang dibagi menjadi 60 peristiwa pengumuman dividen naik, 44 

peristiwa pengumuman dividen turun dan 8 peristiwa pengumuman dividen tetap, 

seperti yang terdapat pada tabel 4.2.  

Tabel 4.2 

Jumlah Perusahaan Sampel 

 Dividen Naik Dividen Turun Dividen Tetap Jumlah 

2011 10 8 - 18 

2012 12 4 1 17 

2013 8 11 - 19 

2014 8 8 3 19 

2015 10 8 2 20 

2016 12 5 2 19 

Jumlah 60 44 8 112 

Sumber Data: Diolah Penulis 

4.2 Abnormal Return 

Nilai reaksi saham yang diukur dengan abnormal return saham diperoleh 

dengan menggunakan berdasarkan metode market model. Pada metode ini 
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diasumsikan bahwa abnormal return merupakan selisih antara actual return saham 

dengan expected return. Abnormal return dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi abnormal return pengumuman dividen naik dan pengumuman dividen turun, 

dengan windows period selama 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah ex-dividend date 

sehingga menggunakan perhitungan rata-rata abnormal return (Average Abnormal 

Return (AAR)) untuk masing-masing kelompok pengumuman dividen. 

4.2.1 Abnormal Return Dividen Naik 

Average abnormal return pada sampel kelompok pengumuman dividen saham 

naik selama periode penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Average Abnormal Return (AAR) Saham pada 10 Hari Sebelum Pengumuman 

Dividen Naik Hingga 10 Hari Sesudah Pengumuman Dividen Naik 

Average Abnormal Return Pada Dividen Naik 

Sebelum Event Date Sesudah Event Date 

t-1 -0,00258 t+1 -0,00764 

t-2 0,00005 t+2 -0,00460 

t-3 0,00474 t+3 0,00401 

t-4 0,00155 t+4 0,00164 

t-5 -0,00293 t+5 -0,00287 

t-6 0,00104 t+6 -0,00111 

t-7 0,00138 t+7 0,00308 

t-8 -0,00539 t+8 0,00360 

t-9 -0,00403 t+9 -0,00175 
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Average Abnormal Return Pada Dividen Naik 

Sebelum Event Date Sesudah Event Date 

t-10 0,00202 t+10 0,00286 

Sumber : Diolah Penulis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode jendela, diperoleh bahwa 

pada pengumuman dividen naik sebelum event date sebanyak 4 hari yang memiliki 

average abnormal return bernilai negatif, sedangkan pada pengumuman dividen naik 

setelah event date sebanyak 5 hari memiliki average abnormal return bernilai negatif. 

Hal ini mengidentifikasikan bahwa investor cenderung lebih banyak bereaksi negatif 

terhadap pengumuman dividen naik setelah event date. Grafik perbandingan reaksi 

investor terhadap pengumuman dividen naik sebelum dan sesudah event date dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 4.3 

Perubahan Average Abnormal Return Saham 10 hari sebelum dan 10 hari 

Sesudah Pengumuman Dividen Naik 

 

Sumber : Diolah Penulis 

-0.01

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

0

0.002

0.004

0.006

t-
1

0

t-
9

t-
8

t-
7

t-
6

t-
5

t-
4

t-
3

t-
2

t-
1 t

t+
1

t+
2

t+
3

t+
4

t+
5

t+
6

t+
7

t+
8

t+
9

t+
1

0
Average Abnormal Return Dividen Naik

sebelum dan sesudah

Analisis Perbedaan Abnormal Return..., Yuliani Larasati, Ma.-IBS, 2017



60 
 

                             Indonesia Banking School 

 

Dimana pada tabel 4.3 dan gambar 4.3 yang menggambarkan perubahan 

average abnormal return windows event 10 hari sebelum dan sesudah pengumuman 

dividen turun berfluktuasi dan menunjukkan bahwa titik Average abnormal return 

terendah terjadi pada t+1 yaitu sebesar -0,00764 yang menunjukkan bahwa investor 

bereaksi negatif sehari setelah ex-dividend date pada pengumuman dividen naik dan 

titik tertinggi terjadi pada 3 hari sebelum event date yaitu sebesar 0,00474 yang 

menunjukkan bahwa investor bereaksi positif pada 3 hari sebelum event date 

dibandingkan hari lainnya selama windows period pada pengumuman dividen naik.  

4.2.2 Abnormal Return Dividen Turun 

Average abnormal return pada sampel kelompok pengumuman dividen saham 

turun selama periode penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Average Abnormal Return (AAR) Saham pada 10 Hari Sebelum Pengumuman 

Dividen Turun Hingga 10 Hari Sesudah Pengumuman Dividen Turun 

Average Abnormal Return Pada Dividen Turun 

Sebelum Event Date Sesudah Event Date 

t-1 0,00308 t+1 -0,00273 

t-2 -0,00432 t+2 -0,00142 

t-3 0,00238 t+3 0,00272 

t-4 0,00126 t+4 0,00109 

t-5 -0,00075 t+5 0,00017 

t-6 -0,00205 t+6 -0,00015 

t-7 -0,00135 t+7 -0,00235 

t-8 0,00058 t+8 0,00189 
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Average Abnormal Return Pada Dividen Turun 

Sebelum Event Date Sesudah Event Date 

t-9 0,00227 t+9 0,00281 

t-10 0,00629 t+10 0,00397 

Sumber : Diolah Penulis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode jendela, diperoleh bahwa 

pada pengumuman dividen turun sebelum event date sebanyak 4 hari memiliki rata-

rata abnormal return negatif, sedangkan pada pengumuman dividen turun setelah 

event date sebanyak 4 hari memiliki rata-rata abnormal return negatif. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa investor cenderung lebih banyak bereaksi positif terhadap 

pengumuman dividen turun sebelum maupun setelah event date.  

Gambar 4.4 

Perubahan Average Abnormal Return Saham 10 hari sebelum dan 10 hari 

Sesudah Pengumuman Dividen Turun 

 

Sumber : Diolah Penulis 
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Dimana pada tabel 4.4 dan gambar 4.4 yang menggambarkan perubahan 

average abnormal return selama windows event 10 hari sebelum dan 10 sesudah 

pengumuman dividen turun berfluktuasi menunjukkan bahwa titik Average abnormal 

return terendah terjadi pada t-2 yaitu sebesar -0,00432 yang menunjukkan bahwa 

investor bereaksi negatif dua hari sebelum ex-dividend date pada pengumuman 

dividen turun dan titik tertinggi terjadi pada t-10 yaitu sebesar 0,00629 yang 

menunjukkan bahwa investor bereaksi positif pada hari itu dibandingkan hari lainnya 

selama windows period pada pengumuman dividen turun namun setelahnya average 

abnormal return terus menurun dari t-10 hingga t-6.  

4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan 

peneliti untuk menjelaskan secara deskriptif atau memberikan gambaran tentang 

karakteristik sampel dari variabel – variabel yang diteliti, yang dapat dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis 

dan skewness dari average abnormal return dari sampel selama 10 hari sebelum dan 

10 hari sesudah pengumuman dividen pada tanggal ex-dividend. 

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Dividen Naik 

Hasil uji analisis statistik deskriptif pada dividen naik dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Average Abnormal 

Return Pada Dividen Naik 

 Dividen Naik Sebelum Dividen Naik Sesudah 

N 10 10 

Mean -0,0004143 -0,0002779 

Std. Deviation 0,00317616 0,00395359 

Minimum -0,00539 -0,00764 

Maximum 0,00474 0,00401 

Sumber : Diolah Penulis 

Pada variabel average abnormal return, nilai minimum average abnormal 

return pada dividen naik periode sebelum peristiwa ex-dividend adalah sebesar -

0,00539, nilai maksimum adalah sebesar 0,00474, mean sebesar -0,000414, dengan 

standar deviasi sebesar 0,003176. Nilai minimum average abnormal return pada 

dividen naik periode sesudah peristiwa adalah sebesar -0,00764 nilai maksimum 

adalah sebesar 0,00401, mean sebesar -0,000278, dengan standar deviasi sebesar 

0,003954. 

Rata-rata variabel abnormal return pada dividen naik sebelum peristiwa 

pengumuman dividen yang lebih kecil dibandingkan standar deviasinya sebesar 

0,003176 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dari nilai rata-ratanya sebesar -

0,000414. Rata-rata variabel abnormal return pada dividen naik sesudah peristiwa 

pengumuman dividen saham yang lebih kecil dibandingkan standar deviasinya 
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sebesar 0,003954 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dari nilai rata-ratanya 

sebesar -0,000278. 

4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif Dividen Turun 

Hasil uji analisis statistik deskriptif pada dividen turun dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Average Abnormal 

Return Pada Dividen Turun 

 Dividen Turun Sebelum Dividen Turun Sesudah 

N 10 10 

Mean 0,0007391 0,0005996 

Std. Deviation 0,00300980 0,00229034 

Minimum -0,00432 -0,00273 

Maximum 0,00629 0,00397 

Sumber : Diolah Penulis 

Pada variabel average abnormal return, nilai minimum average abnormal 

return pada dividen turun periode sebelum peristiwa ex-dividend adalah sebesar -

0,00432, nilai maksimum adalah sebesar 0,00629, mean sebesar 0,000739, dengan 

standar deviasi sebesar 0,0030098. Nilai minimum average abnormal return pada 

dividen turun periode sesudah peristiwa adalah sebesar -0,00273 nilai maksimum 

adalah sebesar 0,00397, mean sebesar 0,0005996, dengan standar deviasi sebesar 

0,0022903. 
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Rata-rata variabel abnormal return pada dividen turun sebelum peristiwa 

pengumuman dividen yang lebih kecil dibandingkan standar deviasinya sebesar 

0,0030098 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dari nilai rata-ratanya sebesar 

0,000739. Rata-rata variabel abnormal return pada dividen turun sesudah peristiwa 

pengumuman dividen saham yang lebih kecil dibandingkan standar deviasinya 

sebesar 0,0022903 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dari nilai rataratanya 

sebesar 0,0005996. 

4.4 Uji Normalitas 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji perbedaan abnormal return 

dan sebelum dan sesudah pengumuman dividen, maka dari itu perlu dilakukan uji 

normalitas terlebih dahulu. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah 

uji kolmogorov-smirnov dengan tingkat signifikansi 5%. Data berdistribusi normal 

jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 dan data tidak normal jika signifikansi 

lebih kecil dari 5% atau 0,05. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji 

kolmogorov smirnof pada dividen naik dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov  

Variabel Signifikansi Kesimpulan 

Dividen Naik Sebelum 0,915 Data berdistribusi normal 

Dividen Naik Sesudah 0,878 Data berdistribusi normal 

Dividen Turun Sebelum 0,999 Data berdistribusi normal 

Dividen Turun Sesudah 0,998 Data berdistribusi normal 

Sumber : Diolah Penulis 

Analisis Perbedaan Abnormal Return..., Yuliani Larasati, Ma.-IBS, 2017



66 
 

                             Indonesia Banking School 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas dapat dilihat bahwa semua nilai 

abnormal return pada hari penelitian memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 

0,05, maka berarti semua variabel data pada penelitian ini berdistribusi normal.  

4.5 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini setelah dilakukan uji normalitas maka selanjutnya akan 

dilakukan beda menggunakan uji paired sample t-test untuk menganalisis perbedaan 

rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Uji hipotesis 

merupakan suatu pengujian untuk membuktikan adanya hubungan antar variabel 

dalam penelitian. Oleh karena data abnormal return pada semua variabel berdistribusi 

normal, maka uji statistik yang dilakukan selanjutnya adalah menggunakan paired 

sample t-test. Penelitian ini mengajukan dua buah hipotesis. Berikut ini merupakan 

pengujian dari masing-masing hipotesis. 

4.5.1 Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Terdapat perbedaan 

abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen 

naik. Dengan perincian hipotesis sebagai berikut : 

Ho1 = Tidak terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen naik. 

Analisis Perbedaan Abnormal Return..., Yuliani Larasati, Ma.-IBS, 2017



67 
 

                             Indonesia Banking School 

 

Ha1 = Terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen naik. 

Untuk menguji hipotesis maka digunakan Uji paired sample t-test yang 

dilakukan berdasarkan periode jendela yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah 

tanggal ex-dividend pada pengumuman dividen naik. Kriteria pengujian dilakukan 

menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 5%.  

Dengan ketentuan jika nilai probabilitas asymptotic significance (2-tailed) < 

0,05. maka Ho ditolak dan Ha diterima, dan disimpulkan terdapat perbedaan yang 

signifikan. Namun jika nilai probabilitas asymptotic significance (2-tailed) > 0,05, 

maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan. Hasil pengujian abnormal return penelitian ini dengan menggunakan 

uji paired sample t-test pada dividen naik diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Paired Sample T-Test Average Abnormal Return 

Sebelum dan Sesudah Pengumuman Dividen Naik 

Periode Mean T Signifikan Keterangan 

Dividen Naik Sebelum- 

Dividen Naik Sesudah 
-0,000136 -0,109 0,916 

Tidak terdapat 

perbedaan 

Sumber : Diolah Penulis 

Berdasarkan hasil pengujian paired sample t-test di atas menunjukkan bahwa 

rata-rata variabel Average Abnormal Return (AAR) sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen naik sebesar -0,000136 dengan tingkat signifikansi sebesar 
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0,916. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 

yang telah ditetapkan yakni 0,05 (0,916 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nol (Ho) tidak dapat ditolak 

sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan average abnormal return yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah pada pengumuman dividen naik.  

Dimana informasi mengenai pengumuman dividen naik dianggap memiliki 

informasi bagi investor jika dapat memperlihatkan adanya perbedaan secara 

signifikan reaksi yang ditunjukkan investor pada pengumuman dividen terhadap 

abnormal return saham antara sebelum dan setelah tanggal ex-dividend. Dalam hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa investor tidak terlalu memperhatikan 

pengumuman dividen khususnya pada tanggal ex-dividend dan pengumuman dividen 

naik tidak mengandung informasi bagi investor. 

Pada pengumuman dividen naik temuan hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Megawati dan Rahmi Oktanina (2015) dan 

Haryanto (2011) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return 

yang signifikan pada sebelum dan sesudah pengumuman dividen naik. 

4.5.2 Hipotesis kedua 

Pengujian Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Terdapat perbedaan 

abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen 

turun.  
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Dengan perincian hipotesis sebagai berikut : 

Ho2 = Tidak terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen turun. 

Ha2 = Terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen turun. 

Untuk menguji hipotesis maka digunakan Uji paired sample t-test yang 

dilakukan berdasarkan hari peristiwa yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah 

tanggal ex-dividend pada pengumuman dividen turun. Kriteria pengujian dilakukan 

menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 5%.  

Dengan ketentuan jika nilai probabilitas asymptotic significance (2-tailed) < 

0,05. maka Ho ditolak dan Ha diterima, dan disimpulkan terdapat perbedaan yang 

signifikan. Namun jika nilai probabilitas asymptotic significance (2-tailed) > 0,05, 

maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan. Hasil pengujian abnormal return penelitian ini dengan menggunakan 

uji paired sample t-test pada dividen turun diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Paired Sample T-Test Average Abnormal Return Sebelum 

dan Sesudah Pengumuman Dividen Turun 

Periode Mean T Signifikan Keterangan 

Dividen Turun Sebelum- 

Dividen Turun Sesudah 
0,0001395 0,179 0,862 

Tidak terdapat 

perbedaan 

Sumber : Diolah Penulis 
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Berdasarkan hasil pengujian paired sample t-test di atas menunjukkan bahwa 

rata-rata variabel Average Abnormal Return (AAR) sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen turun sebesar 0,0001395 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,862. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 

yang telah ditetapkan yakni 0,05 (0,862 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nol (Ho) tidak dapat ditolak 

sehinggal dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan average abnormal return yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen turun.  

Dimana informasi mengenai pengumuman dividen turun dianggap memiliki 

informasi bagi investor jika dapat memperlihatkan adanya perbedaan secara 

signifikan reaksi yang ditunjukkan investor pada pengumuman dividen terhadap 

abnormal return saham antara sebelum dan setelah tanggal ex-dividend. Dalam hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa investor tidak terlalu memperhatikan 

pengumuman dividen khususnya pada tanggal ex-dividend dan pengumuman dividen 

turun tidak mengandung informasi bagi investor. 

Pada pengumuman dividen turun temuan hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Megawati dan Rahmi Oktanina (2015) dan 

Haryanto (2011) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return 

yang signifikan pada sebelum dan sesudah pengumuman dividen turun. 
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4.6 Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perbedaan reaksi 

investor yang dilihat dari abnormal return antara sebelum dan sesudah pengumuman 

dividen pada perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2011-2012, dimana ditemukan tidak adanya perbedaan reaksi investor. 

Sehingga terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan pada perusahaan di 

sektor manufaktur serta dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya. 

Salah satu informasi yang paling besar mendapatkan respon dari masyarakat 

adalah pengumuman dividen (Ayu, 2015). Informasi dari pengumuman jumlah 

dividen yang meningkat cenderung dianggap sebagai suatu good news oleh pasar, 

sedangkan pengumuman dividen yang menurun cenderung dianggap sebagai suatu 

bad news. Suatu informasi good news maupun bad news ini tentunya akan 

mendapatkan reaksi atau tanggapan yang berbeda dari pasar. 

Menurut Sularso (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pengumuman dividen akan berpengaruh terhadap harga saham di perusahaan, 

terutama di sekitaran pengumuman dividen saat ex-dividend date. Apabila suatu 

peristiwa pengumuman mengandung informasi, maka hal ini akan menyebabkan 

perubahan abnormal return di sekitar peristiwa pengumuman dividen. Sebaliknya 
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apabila pengumuman tidak mengandung informasi, maka tidak akan terjadi 

perubahan abnormal return di sekitar peristiwa pengumuman dividen  

Hipotesis pertama terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen naik. Berdasarkan hasil analisis dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah pada pengumuman dividen naik.  

Hipotesis kedua terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen turun. Berdasarkan hasil analisis dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah pada pengumuman dividen turun. 

Dilihat dari hasil pengujian dan hipotesis maka pengumuman dividen yang 

merupakan salah informasi internal perusahaan dinilai tidak memiliki dampak yang 

bagi eksternal perusahaan yang dilihat dari reaksi investor di pasar, dimana informasi 

kenaikan maupun penurunan pengumuman dividen tidak terlalu diperhatikan dan 

tidak mengandung informasi bagi investor. Pemegang saham perlu mengetahui 

bahwa pengumuman kebijakan dividen bukan satu-satunya informasi yang 

memberikan keuntungan pada jumlah saham yang diinvestasikan di perusahaan. Oleh 

karena itu, pemegang saham harus mampu memfokuskan perhatiannya pada 

keuntungan yang akan didapatkan dari saham yang diinvestasikan (Hidayati, 2014). 
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Investor rata-rata di Indonesia adalah investor jangka pendek yang berharap 

return yang berasal dari capital gain (Haryanto, 2011). Sehingga investor cenderung 

menganut Tax preference theory, dimana investor justru lebih menyukai capital gain 

dibandingkan pembagian dividen tunai yang besar. Hal ini dikarenakan adanya beban 

pajak yang cukup besar dari dividen yang dibayarkan oleh investor. Selain itu,  

menurut megawati (2015) ada anggapan bahwa kebijakan dividen dapat merugikan 

pertumbuhan perusahaan karena pendanaan perusahaan untuk operasional akan 

berkurang dan dapat mengurangi aktivitas perusahaan dalam memperoleh laba di 

tahun berikutnya. 

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan Signaling Theory yang menyatakan 

bahwa pengumuman dividen naik akan bereaksi terhadap kenaikkan harga saham dan 

pengumuman dividen turun akan bereaksi terhadap penurunan harga saham. Dan 

tidak sesuai dengan teori Efficient Market Hypothesis (EMH) dimana menurut 

tandelilin (2010) pasar modal yang efisien adalah dimana harga semua sekuritas yang 

telah diperdagangkan mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat 

karena investor masih bisa mendapatkan abnormal return, maka harga-harga 

sekuritas belum mencerminkan semua informasi yang tersedia serta tidak adanya 

perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen naik maupun 

dividen turun.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, pembahasan dan hasil pengujian hipotesa yang telah 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada pengujian average abnormal return di kelompok pengumuman dividen 

naik selama periode pengamatan t-10 hingga t+10 pada perusahaan sektor 

manufaktur periode 2011-2016, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

average abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pada 

pengumuman dividen naik. Hal ini berarti investor tidak terlalu 

memperhatikan pengumuman dividen khususnya pada tanggal ex-dividend 

dan pengumuman dividen naik tidak mengandung informasi bagi investor. 

2. Pada pengujian average abnormal return di kelompok pengumuman dividen 

turun selama periode pengamatan t-10 hingga t+10 pada perusahaan sektor 

manufaktur periode 2011-2016, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

average abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pada 

pengumuman dividen turun. Hal ini berarti investor tidak terlalu 

memperhatikan pengumuman dividen khususnya pada tanggal ex-dividend 

dan pengumuman dividen turun tidak mengandung informasi bagi investor. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka dapat diberikan 

beberapa saran untuk investor dan peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan 

hal-hal berikut yang menjadi saran untuk penelitian dimasa yang akan datang, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagi investor khususnya investor jangka pendek agar tidak terlalu berfokus 

pada informasi internal yaitu event pengumuman dividen karena tidak cukup 

memiliki pengaruh pada return saham dan lebih mengamati informasi terkait 

eksternal perusahaan seperti perubahan ekonomi makro. 

2. Penelitian yang digunakan adalah mengamati pengumum dividen terhadap 

abnormal return sehingga diharapkan Penelitian selanjutnya dapat menguji 

pengaruh corporate action lain, seperti merger, akuisisi, buy back dan stock 

split terhadap abnormal return. 

3. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun periode 2011 

sampai 2016. Sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti 

objek lain dan menambah tahun periode pengamatan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Data Penelitian 

Cumulative Abnormal Return dan Average Abnormal Return 

Periode 

Dividen Naik Dividen Turun Dividen Tetap 

CAR AAR CAR AAR CAR AAR 

t+10 0.17174 0.00286 0.17462 0.00397 -0.02742 -0.00343 

t+9 -0.10479 -0.00175 0.12350 0.00281 0.05879 0.00735 

t+8 0.21605 0.00360 0.08334 0.00189 0.00095 0.00012 

t+7 0.18472 0.00308 -0.10335 -0.00235 -0.01641 -0.00205 

t+6 -0.06676 -0.00111 -0.00667 -0.00015 0.19483 0.02435 

t+5 -0.17199 -0.00287 0.00745 0.00017 -0.12363 -0.01545 

t+4 0.09819 0.00164 0.04792 0.00109 -0.00478 -0.00060 

t+3 0.24060 0.00401 0.11950 0.00272 -0.05538 -0.00692 

t+2 -0.27610 -0.00460 -0.06253 -0.00142 -0.00332 -0.00041 

t+1 -0.45842 -0.00764 -0.11999 -0.00273 0.00373 0.00047 

t -0.41205 -0.00687 -0.16252 -0.00369 -0.03798 -0.00475 

t-1 -0.15506 -0.00258 0.13549 0.00308 -0.02589 -0.00324 

t-2 0.00319 0.00005 -0.19011 -0.00432 0.03984 0.00498 

t-3 0.28462 0.00474 0.10469 0.00238 -0.01775 -0.00222 

t-4 0.09276 0.00155 0.05543 0.00126 0.06464 0.00808 

t-5 -0.17548 -0.00292 -0.03283 -0.00075 -0.00881 -0.00110 

t-6 0.06227 0.00104 -0.09028 -0.00205 -0.03799 -0.00475 

t-7 0.08290 0.00138 -0.05928 -0.00135 0.02000 0.00250 

t-8 -0.32323 -0.00539 0.02566 0.00058 -0.04751 -0.00594 

t-9 -0.24204 -0.00403 0.09978 0.00227 0.06935 0.00867 

t-10 0.12148 0.00202 0.27664 0.00629 0.02873 0.00359 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif Dividen Naik 

Statistics 

 Dividen Naik Sebelum Dividen Naik Sesudah 

N 
Valid 10 10 

Missing 0 0 

Mean -0,0004143 -0,0002779 

Std. Error of Mean 0,00100439 0,00125023 

Median 0,0005455 0,0002619 

Mode -0,00539a -0,00764a 

Std. Deviation 0,00317616 0,00395359 

Variance 0,000 0,000 

Skewness -0,122 -0,647 

Kurtosis -0,869 -0,641 

Range 0,01013 0,01165 

Minimum -0,00539 -0,00764 

Maximum 0,00474 0,00401 

Sum -0,00414 -0,00278 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

2. Analisis Statistik Deskriptif Dividen Turun 

 
Statistics 

 Dividen Turun Sebelum Dividen Turun Sesudah 

N 
Valid 10 10 

Missing 0 0 
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3. Analisis Statistik Deskriptif Dividen Tetap 

 
Statistics 

 Dividen Tetap Sebelum Dividen Tetap Sesudah 

N 
Valid 10 10 

Missing 0 0 

Mean 0,0010578 0,0003420 

Std. Error of Mean 0,00165868 0,00324785 

Median 0,0007000 -0,0005062 

Mode -0,00594a -0,01545a 

Std. Deviation 0,00524521 0,01027060 

Variance 0,000 0,000 

Skewness 0,196 1,256 

Mean 0,0007391 0,0005996 

Std. Error of Mean 0,00095178 0,00072427 

Median 0,0009215 0,0006292 

Mode -0,00432a -0,00273a 

Std. Deviation 0,00300980 0,00229034 

Variance 0,000 0,000 

Skewness 0,143 -0,121 

Std. Error of Skewness 0,687 0,687 

Kurtosis 0,262 -1,241 

Std. Error of Kurtosis 1,334 1,334 

Range 0,01061 0,00670 

Minimum -0,00432 -0,00273 

Maximum 0,00629 0,00397 

Sum 0,00739 0,00600 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Std. Error of Skewness 0,687 0,687 

Kurtosis -1,433 3,508 

Std. Error of Kurtosis 1,334 1,334 

Range 0,01461 0,03981 

Minimum -0,00594 -0,01545 

Maximum 0,00867 0,02435 

Sum 0,01058 0,00342 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

4. Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov Dividen Naik 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Dividen Naik Sebelum Dividen Naik Sesudah 

N 10 10 

Normal Parametersa,b 
Mean -0,0004143 -0,0002779 

Std. Deviation 0,00317616 0,00395359 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,176 0,186 

Positive 0,153 0,139 

Negative -0,176 -0,186 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,557 0,590 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,915 0,878 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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5. Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov Dividen Turun 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Dividen Turun Sebelum Dividen Turun Sesudah 

N 10 10 

Normal Parametersa,b 
Mean 0,0007391 0,0005996 

Std. Deviation 0,00300980 0,00229034 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,118 0,122 

Positive 0,118 0,111 

Negative -0,094 -0,122 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,374 0,387 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,999 0,998 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

6. Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov Dividen Tetap 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Dividen Tetap 

Sebelum 

Dividen Tetap Sesudah 

N 10 10 

Normal Parametersa,b 
Mean .0010578 .0003420 

Std. Deviation .00524521 .01027060 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .160 .295 

Positive .160 .295 

Negative -.110 -.157 

Kolmogorov-Smirnov Z .505 .933 

Asymp. Sig. (2-tailed) .961 .348 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

7. Uji Paired Sample t-test Dividen Naik 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Dividen Naik Sebelum - 

Dividen Naik Sesudah 

-.00013643 .00396958 .00125529 -.00297610 .00270324 -.109 9 .916 

 

8. Uji Paired Sample t-test Dividen Turun 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Dividen Turun Sebelum - 

Dividen Turun Sesudah 

.00013954 .00246999 .00078108 -.00162739 .00190646 .179 9 .862 
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