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ABSTRACT 

Dividend announcement have an impact on price reaction. This 

research used dividend yield as an indicator of measuring the impact of 

dividend announcement on stock price changes for manufacturing companies 

in Indonesia Stock Exchange, which have high dividend yield and low dividend 

yield during 2006-2008. To measure the price changes used parametric test 

that is paired sample t-test two tailed and to measure the differentiation of the 

mean on stock prices used descriptive statistics.  

The result of this study revealed that there is a relation between 

dividend announcement and stock price changes showed with the 

differentiation of the mean on stock prices between 10 days before dividend 

announcement and 10 days after dividend announcement, but the results are 

different between high dividend manufacturing companies and low dividend 

manufacturing companies.  

 

Keywords: dividend announcement, dividend yield, price reaction.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari aktivitas 

pasar modal di negara tersebut, baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. 

Hal ini didasarkan pada fungsi pasar modal sebagai suatu lembaga intermediasi 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang 

membutuhkan dana (perusahaan). Pasar modal merupakan pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, 

ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal 

mempunyai peran sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan 

wahana investasi. Investor sebagai penanam modal akan berinvestasi pada 

sekuritas yang menguntungkan atau yang memiliki pendapatan tinggi sehingga 

dapat memaksimumkan kekayaan investor. Sedangkan bagi perusahaan, pasar 

modal merupakan salah satu sumber alternatif pembiayaan investasi dalam 

memperoleh dana untuk ekspansi usaha. 

Salah satu jenis investasi yang cenderung diminati oleh investor pasar 

modal adalah investasi saham karena sifatnya likuid dan menawarkan 

pendapatan yang tinggi bagi pemiliknya, baik berupa dividen maupun capital 

gain, namun investasi saham juga memiliki risiko yang tinggi. Hal ini sesuai 

dengan prinsip investasi yaitu “high risk high return”. Oleh sebab itu, sebelum 

memutuskan untuk berinvestasi investor harus mengetahui informasi mengenai 
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perusahaan yang akan diinvestasikan agar dapat menilai prospek perusahaan di 

masa mendatang. Salah satu informasi yang digunakan investor sebagai 

indikator perusahaan saat ini adalah pengumuman dividen. 

 Aharony dan Swary (1980) menyatakan bahwa pengumuman dividen 

terbukti mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perubahan harga saham. 

Pembayaran dividen dapat digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi 

perusahaan. Hal ini terkait dengan dividend signaling theory yang menjelaskan 

bahwa pembayaran dividen dapat memberikan sinyal bagi investor mengenai 

prospek perusahaan karena dividen yang dibagikan mencerminkan kinerja 

perusahaan pada suatu periode dan dapat digunakan untuk meramalkan laba 

perusahaan. Adanya pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian 

mengenai pendapatan yang akan diperoleh investor.  

Dividen tunai adalah pendapatan saham yang diberikan kepada pemegang 

saham yang berasal dari laba bersih perusahaan pada suatu periode sehingga 

jumlah dividen tunai yang dibagikan dapat mencerminkan kinerja perusahaan. 

Namun jumlah pembayaran dividen yang lebih besar pada suatu perusahaan 

dibandingkan perusahaan lainnya tidak menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya 

karena jumlah dividen tersebut harus dibandingkan dengan jumlah investasi 

yang dilakukan investor yang direpresentasikan dalam harga saham. Apabila 

perbandingan antara jumlah dividen dengan investasi lebih kecil dibandingkan 

dengan perusahaan lain walaupun jumlah dividennya besar, maka perusahaan 

Analisis Dividend..., Intan Widyastuti, Ma.-IBS, 2010



3 
 

tersebut belum tentu berkinerja lebih baik. Untuk itu, analisis yang dapat 

digunakan dalam menilai investasi adalah dividend yield.  

Dividend yield atau imbal hasil dividen adalah perbandingan antara 

dividen per lembar saham terhadap harga saham. Dividend yield menunjukkan 

seberapa besar kontribusi pendapatan dividen terhadap harga saham 

perusahaan. Dividend yield yang rendah mengindikasikan tingkat laba investasi 

saham yang rendah sedangkan dividend yield yang tinggi mengindikasikan 

tingkat laba investasi saham yang baik sepanjang pendapatan dividennya tetap 

tinggi (James O. Gill dan Moira Chatton, 2008). Berdasarkan hal tersebut 

berarti perusahaan yang memiliki dividend yield tinggi merupakan perusahaan 

yang berkinerja baik karena mampu menghasilkan laba investasi yang tinggi 

dan stabil maka diduga harga saham perusahaan meningkat karena investor 

tertarik untuk membeli saham sedangkan perusahaan yang memiliki dividend 

yield rendah merupakan perusahaan yang berkinerja kurang baik karena 

menghasilkan laba investasi yang rendah maka diduga harga saham perusahaan 

menurun karena investor kurang tertarik untuk membeli saham. Hal ini diduga 

akan mengakibatkan adanya perbedaan yang signifikan antara harga saham 

sebelum pengumuman dividen dan sesudah pengumuman dividen. 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk menguji informasi 

dividen memberikan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Elsa 

Imelda (2003) berjudul dividend yield sebagai indikator perubahan harga 

saham pada perusahaan di Bursa Efek Jakarta tahun 2000-2001 menyimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada perusahaan high dividend yield 
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tahun 2000-2001 dan pada perusahaan low dividend yield tahun 2001 yang 

ditunjukkan dengan rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen lebih 

besar dibandingkan sebelum pengumuman dividen sedangkan pada perusahaan 

low dividend yield tahun 2000 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Mulyati (2003) berjudul reaksi harga 

saham terhadap perubahan dividen tunai dan dividend yield dengan melakukan 

uji hipotesis abnormal return untuk dividen naik dan dividen turun pada 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta tahun 1996 menyimpulkan bahwa reaksi 

harga saham dipengaruhi oleh perubahan dividen tunai dan tidak dipengaruhi 

oleh dividend yield perusahaan.   

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perubahan 

harga saham sebelum pengumuman dividen dan sesudah pengumuman dividen 

berdasarkan dividend yield perusahaan. Objek yang digunakan pada penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur periode 2006-2008 dengan alasan pada 

tulisan “Potret Tiga Setengah Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Industri Manufaktur Tahun 2005-2009” yang dipublikasikan 

oleh Departemen Perindustrian, berdasarkan data Biro Pusat Statistika bahwa 

industri manufaktur merupakan sektor terbesar yang memberi kontribusi 

terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dibandingkan sektor industri 

lainnya. Selain itu berdasarkan artikel “Peningkatan Daya Saing Industri 

Manufaktur” yang dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Nasional 

menunjukkan bahwa pada tahun 2006 industri ini memberikan kontribusi yang 

Analisis Dividend..., Intan Widyastuti, Ma.-IBS, 2010



5 
 

cukup tinggi dan pada tahun 2007 kontribusi ekspor industri manufaktur 

meningkat karena adanya perkembangan investasi dan realisasi izin usaha tetap 

terhadap penanaman modal dalam negeri. Kemudian di tahun 2008 industri 

manufaktur mampu meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik 

Bruto Indonesia meskipun terjadi ketidakpastian di lingkungan global, yang 

ditandai oleh resesi dunia sebagai akibat krisis keuangan (subprime mortgage) 

di AS dan fluktuasi harga minyak internasional. Adapun judul yang dapat 

diambil dari latar belakang penelitian ini adalah : 

 “ANALISIS DIVIDEND YIELD SEBAGAI INDIKATOR 

PERUBAHAN HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2008”.   

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Pengumuman pembagian dividen pada perusahaan go public sangat 

penting karena dividen merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan 

sebagai indikator untuk menilai kinerja perusahaan pada suatu periode dan 

dapat dijadikan sinyal bagi investor dalam berinvestasi. Apabila perusahaan 

mengumumkan pembagian dividen yang tinggi, investor akan menangkapnya 

sebagai sinyal positif karena mereka menganggap kinerja perusahaan baik dan 

prospek perusahaan ke depan baik karena berarti kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba meningkat dan akan meningkatkan ekspektasi 

investor terhadap dividen yang dibagikan. Apabila perusahaan mengumumkan 
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pembagian dividen yang rendah, investor akan menangkapnya sebagai sinyal 

negatif karena mereka menganggap kinerja perusahaan buruk dan prospek 

perusahaan ke depan buruk karena berarti kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba menurun dan akan menurunkan ekspektasi investor 

terhadap dividen yang dibagikan.  

Pengumuman dividen akan mengakibatkan reaksi harga saham yang 

berbeda dan reaksi tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan harga saham. 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perubahan harga 

saham adalah dividend yield perusahaan. Dividend yield atau imbal hasil 

dividen adalah rasio dividen terhadap harga saham yang mencerminkan tingkat 

keuntungan investasi di suatu saham dan menunjukkan besarnya kontribusi 

pendapatan dividen terhadap harga saham perusahaan. Perubahan dividend 

yield akan mempengaruhi perubahan harga saham. Jika investor bermaksud 

menyimpan saham selamanya, ia mengharapkan dividen saham dan jika ia 

bermaksud menjual saham dikemudian hari, ia mengharapkan dividen saham 

dan capital gain (Lukas, 1994: 120). Ini berarti apabila dividend yield dari 

perusahaan yang efisien semakin tinggi maka semakin besar kemungkinan 

saham dinilai tinggi. Hal ini akan membuat investor tertarik untuk membeli 

saham tersebut sehingga permintaan akan saham naik dan akibatnya harga 

saham naik.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap perubahan harga saham selama 

10 hari sebelum pengumuman dividen dan 10 hari sesudah pengumuman 
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dividen berdasarkan dividend yield perusahaan pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. 

 

1.2.2    Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembatasan yang tujuannya agar 

hasil dari penelitian ini tetap konsisten dan fokus terhadap permasalahan. 

Adapun pembatasan dari penelitian ini adalah : 

1) Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar 

secara konsisten di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2008. 

2) Variabel yang diteliti adalah harga saham selama 10 hari sebelum 

pengumuman dividen dan 10 hari sesudah pengumuman dividen. 

 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata harga saham yang signifikan 

antara sebelum pengumuman dividen dan sesudah pengumuman 

dividen bagi saham perusahaan yang memiliki high dividend yield? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata harga saham yang signifikan 

antara sebelum pengumuman dividen dan sesudah pengumuman 

dividen bagi saham perusahaan yang memiliki low dividend yield? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata harga saham 

yang signifikan antara sebelum pengumuman dividen dan sesudah 

pengumuman dividen bagi saham perusahaan yang memiliki high 

dividend yield. 

2. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata harga saham 

yang signifikan antara sebelum pengumuman dividen dan sesudah 

pengumuman dividen bagi saham perusahaan yang memiliki low 

dividend yield. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain : 

1) Investor 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai suatu acuan atau 

informasi dalam melakukan investasi di saham suatu perusahaan.  

2) Perusahaan/Emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

perusahaan dalam pengambilan keputusan (khususnya keputusan 

dalam pengumuman dividen).  
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3) Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam ilmu 

pengetahuan mengenai analisis dividend yield sebagai indikator 

perubahan harga saham.   

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

Bab I Pendahuluan 

  Bab ini membahas latar belakang masalah penelitian, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Pemikiran Teoritis 

  Bab ini membahas tinjauan pustaka atau teori-teori yang 

berkaitan dengan objek penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode penelitian 

Bab ini membahas objek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel dan 

metode analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis 

yang dikembangkan dalam Bab II. 
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Bab IV Analisis dan pembahasan 

  Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian 

dan analisis hasil penelitian yang diolah dengan metode yang 

dikemukakan dalam Bab III. 

Bab V Kesimpulan dan saran 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian serta 

saran terhadap penelitian untuk penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

 

Analisis Dividend..., Intan Widyastuti, Ma.-IBS, 2010



 

11 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pasar Modal 

Pasar modal merupakan suatu tempat yang mempertemukan pihak yang 

membeli dan menjual sekuritas. Munir Fuady (2001: 10) menjelaskan lebih 

spesifik mengenai definisi pasar modal yaitu suatu tempat atau sistem bagaimana 

caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan, 

dan merupakan suatu tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru 

dikeluarkan, sedangkan menurut Dahlan Siamat (2004: 249), pasar modal dalam 

arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek 

diperdagangkan. Jadi, pasar modal merupakan sarana intermediasi yang 

memperjualbelikan sekuritas atau efek dan sarana dalam melakukan investasi.  

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang 

memiliki dana (investor) ke pihak yang membutuhkan dana (perusahaan). Dengan 

adanya pasar modal, maka investor dapat menginvestasikan dana tersebut dengan 

harapan memperoleh return, sedangkan perusahaan dapat memanfaatkan dana 

tersebut untuk kepentingan investasi dan ekspansi tanpa harus menunggu 

tersedianya dana dari operasi perusahaan, sedangkan fungsi keuangan pasar modal 

Analisis Dividend..., Intan Widyastuti, Ma.-IBS, 2010



12 
 

 

yaitu memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan yang 

berupa return bagi investor sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

Instrumen yang umum diperjualbelikan di pasar modal adalah surat-surat 

berharga yang bersifat jangka panjang (lebih dari satu tahun), seperti saham 

(stock), obligasi (bond), waran (warrant), right, reksa dana (mutual fund), dan 

berbagai instrumen derivatif seperti opsi (option), kontrak berjangka (futures), dan 

lain-lain. Salah satu investasi yang diminati investor adalah investasi saham. 

Investasi saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. 

Pemegang saham biasa memiliki hak suara dan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan merupakan milik pemegang saham namun apabila terjadi kerugian 

maka akan ditanggung sendiri, sedangkan pemegang saham preferen akan 

mendapatkan pendapatan yang tetap (fixed income).  

 

2.1.2 Efisiensi Pasar Modal 

Konsep pasar efisien pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Bodie, 

Kane, dan Marcus (2007: 244) menjelaskan bahwa suatu pasar dikatakan efisien 

apabila tidak seorangpun, baik investor individu maupun investor institusi dapat 

memperoleh return tidak normal (abnormal return), artinya harga-harga yang 

terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada atau “stock prices 

reflect all available information”. Informasi-informasi yang tersedia yaitu 

informasi industri perusahaan, manajemen, operasional, makroekonomi, dan 

lainnya. Konsep pasar efisien menjelaskan sejauh mana dan seberapa cepat 

informasi tersebut dapat mempengaruhi pasar yang tercermin dalam perubahan 
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harga sekuritas. Ciri penting efisiensi pasar adalah gerakan acak (random walk) 

dari harga pasar saham.  

Menurut Bodie, Kane, dan Marcus (2007: 246) efisiensi pasar modal 

terbagi menjadi tiga kategori, yaitu : 

1. Efisiensi pasar modal bentuk lemah (Weak-form) 

Efisiensi pasar modal bentuk lemah menyatakan bahwa harga sekuritas 

mencerminkan seluruh informasi atau data pasar (harga, volume, interest rate) 

yang terkandung dalam harga sekuritas masa lalu sehingga data harga saham masa 

lalu sudah tersedia tanpa biaya. Efisiensi pasar bentuk lemah ini berkaitan dengan 

teori langkah acak (random walk) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak 

berhubungan dengan nilai sekarang sehingga data masa lalu tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi harga sekuritas saat ini. Hal ini berarti investor tidak dapat 

menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak 

normal (abnormal return) dalam pasar modal bentuk lemah. 

2. Efisiensi pasar modal bentuk setengah kuat (Semistrong-form) 

Efisiensi pasar modal bentuk setengah kuat menyatakan bahwa harga-

harga sekuritas bukan hanya mencerminkan harga-harga di masa lalu, tetapi juga 

informasi yang dipublikasikan, seperti data fundamental perusahaan, neraca, 

pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, merger, akuisisi, dan 

sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada investor yang dapat memperoleh 

tingkat keuntungan diatas normal dengan memanfaatkan sumber informasi yang 

dipublikasikan. 
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3. Efisiensi pasar modal bentuk kuat (Strong-form) 

Dalam efisiensi pasar modal bentuk kuat, harga sekuritas tidak hanya 

mencerminkan seluruh informasi yang dipublikasikan tetapi juga informasi yang 

tidak dipublikasikan. Implikasinya investor tidak dapat memperoleh abnormal 

return dengan menggunakan informasi publik dan informasi privat. 

Ada beberapa alasan pasar menjadi efisien, yaitu : 

1. Investor merupakan price taker sehingga tindakan satu investor tidak akan 

mempengaruhi harga sekuritas.  

2. Informasi yang tersedia dapat diakses dengan mudah dan murah oleh 

semua pelaku pasar.  

3. Informasi bersifat acak (random). 

4. Investor bereaksi secara cepat terhadap semua informasi sehingga harga 

sekuritas akan berubah-ubah akibat adanya informasi tersebut.  

 

2.1.3 Dividen  

Dividen merupakan laba yang dibagikan oleh perusahaan kepada 

pemegang saham sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki oleh masing-

masing pemiliknya. Definisi dividen menurut Pandji Anoraga (2008: 60) adalah 

sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. 

Sedangkan menurut Ross (2006: 573) dividen adalah pembayaran yang berasal 

dari penerimaan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk kas maupun 

saham. Jadi secara umum, dividen merupakan pembagian keuntungan yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham baik secara tunai maupun 
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dalam bentuk saham. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari 

pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila seorang 

investor ingin mendapatkan dividen, maka ia harus memegang saham tersebut 

dalam kurun waktu yang relatif lama hingga kepemilikan saham tersebut berada 

dalam periode yang akan diakui sebagai pemegang saham yang berhak 

mendapatkan dividen. 

Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dapat berupa dividen 

tunai maupun non tunai. Menurut Ross (2006: 581), bentuk-bentuk pembayaran 

dividen antara lain : 

1. Dividen Tunai (cash dividend)  

Adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai dalam jumlah tertentu 

untuk setiap saham. 

2. Dividen Saham (Stock Dividend) 

Adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tambahan atau 

saham anak perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham, 

bukan dalam bentuk kas. Pembagian dividen saham tidak mengubah 

jumlah modal sendiri, tetapi hanya mengubah struktur modal perusahaan.  

3. Dividen dari pemecahan saham biasa (Stock Split)  

Adalah pemecahan suatu saham biasa yang telah dimiliki oleh pemegang 

saham menjadi beberapa saham baru. Dengan metode ini maka akan 

menambah jumlah saham biasa yang beredar dan nilai nominal dari 

masing-masing lembar saham akan menjadi lebih kecil. 
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Setelah mengetahui definisi dan bentuk-bentuk dividen yang dibagikan 

perusahaan, maka perlu diketahui beberapa tanggal penting yang menjadi 

perhatian dalam prosedur pembagian dividen. Menurut Keown (2000: 626) 

prosedur pembayaran dividen antara lain : 

1. Tanggal pengumuman (declaration date) 

Adalah tanggal pada saat direksi mengumumkan rencana pembagian 

dividen. Pada tanggal tersebut menjadi kewajiban perusahaan dan dicatat 

pada buku perusahaan. 

2. Tanggal pencatatan (record date) 

Adalah tanggal terakhir pada saat perusahaan mencatat semua pemegang 

saham yang telah terdaftar agar berhak menerima dividen yang dibagikan.  

3. Tanggal tanpa dividen (ex-dividend date) 

Adalah tanggal pada saat hak atas dividen dilepaskan dari sahamnya. 

4. Tanggal pembayaran (payment date)   

Adalah tanggal dimana pada saat perusahaan membayarkan dividen 

kepada pemegang saham. 

 

2.1.4 Dividend yield 

Dividend yield merupakan salah satu pendekatan analisis fundamental 

yang digunakan dalam menilai investasi saham. Definisi dividend yield atau imbal 

hasil dividen adalah besarnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dibagi 

dengan harga saham perusahaan (Jones, 2004: 41). Dividend yield dinyatakan 
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dalam bentuk presentase yang merupakan salah satu komponen dari total return 

(total return = yield + price change). Persamaan dividend yield yaitu : 

 Dividend yield   =        Dividend Per Share 

                     Market Price  
 
Dividend yield menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan dividen 

terhadap harga saham perusahaan. Dividend yield dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja saham. Dividend yield yang rendah mengindikasikan tingkat 

laba investasi saham yang rendah sedangkan dividend yield yang tinggi 

mengindikasikan tingkat laba investasi saham yang baik sepanjang pendapatan 

dividennya tetap tinggi. Secara umum, semakin tinggi pendapatan dividen maka 

semakin rendah modal yang diraih melalui peningkatan harga saham (Gill dan 

Chatton, 2008: 68). Berdasarkan hal tersebut berarti perusahaan yang memiliki 

dividend yield tinggi merupakan perusahaan yang berkinerja baik karena mampu 

menghasilkan laba investasi yang tinggi dan stabil sedangkan perusahaan yang 

memiliki dividend yield rendah merupakan perusahaan yang berkinerja kurang 

baik karena menghasilkan laba investasi yang rendah.  

Perubahan dividend yield akan mempengaruhi perubahan harga saham. 

Jika investor bermaksud menyimpan saham selamanya, ia mengharapkan dividen 

saham dan jika ia bermaksud menjual saham dikemudian hari, ia mengharapkan 

dividen saham dan capital gain (Lukas, 1994: 120). Ini berarti apabila dividend 

yield dari perusahaan yang efisien semakin tinggi maka semakin besar 

kemungkinan saham dinilai tinggi. Hal ini akan membuat investor tertarik untuk 
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menanamkan dananya pada saham tersebut sehingga permintaan akan saham naik 

dan akibatnya harga saham naik.   

Investor yang memegang saham atas suatu perusahaan tidak semuanya 

mengharapkan return atas saham dalam bentuk dividen. Ada investor yang lebih 

senang menahan semua labanya dalam bentuk retained earning yang dapat 

digunakan sebagai modal untuk melakukan re-investasi agar perusahaan dapat 

lebih berkembang. Investor yang menginginkan pertumbuhan dalam harga pasar 

dari saham seperti ini akan lebih memilih untuk investasi pada saham perusahaan 

yang memiliki low dividend yield, sedangkan investor yang mengharapkan return 

dalam bentuk dividen akan memilih untuk investasi pada saham yang memiliki 

high dividend yield.  

 

2.1.5 Kebijakan dividen 

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan yang harus diambil oleh 

manajemen perusahaan terkait dengan pembagian dividen kepada pemegang 

saham. Brigham dan Gapenski (1996: 437) menyatakan kebijakan dividen 

meliputi keputusan perusahaan untuk membagikan penghasilannya sebagai 

dividen atau menahannya untuk diinvestasikan kembali sedangkan R. Agus 

Sartono (2000: 386), mendefinisikan kebijakan dividen sebagai keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam retained earnings guna membiayai investasi di 

masa datang.  
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Dari kedua definisi diatas, maka secara umum kebijakan dividen 

dipengaruhi dua kepentingan yang saling bertolak belakang, yaitu kepentingan 

pemegang saham dengan dividen, dan kepentingan perusahaan untuk melakukan 

reinvestasi dengan menahan laba. Dari sisi pemegang saham, dividen merupakan 

salah satu motivator untuk menanamkan dana di pasar modal. Pemegang saham 

lebih memilih dividen yang berupa kas dibandingkan dengan capital gain. 

Perilaku ini diakui oleh Gordon-Lintner sebagai “the bird in the hand theory” 

bahwa satu burung ditangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. 

Selain itu pemegang saham juga dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan 

menilai besarnya dividen yang dibagikan. Sedangkan dari sisi perusahaan, 

kebijakan dividen sangat penting, karena jika perusahaan memilih untuk 

membagikan laba sebagai dividen maka akan mengurangi laba ditahan 

perusahaan.  

Dalam memutuskan jumlah dividen yang akan dibagikan, perusahaan 

harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhinya karena 

kebijakan dividen dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan 

yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham maka akan mengurangi kesempatan bagi 

perusahaan untuk mendapatkan sumber dana internal dalam mengadakan 

reinvestasi sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan nilai perusahaan.  

Menurut Brigham dan Gapenski (1996: 459) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen adalah : 
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1. Bond Indentures 

Merupakan kontrak pinjaman yang membatasi jumlah pembayaran dividen 

antara perusahaan dengan kreditor. Misalnya, dividen  hanya  dapat  

diberikan  jika  kewajiban  hutang  telah  dipenuhi  perusahaan atau  rasio-

rasio  keuangan perusahaan melebihi nilai minimum yang telah ditetapkan.  

2. Preferred stock restriction 

Umumnya dividen untuk saham biasa tidak boleh dibayar sampai 

perusahaan membayar dividen saham preferen. 

3. Impairment of Capital Rules 

Yaitu pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba ditahan yang tertera 

dalam neraca. Peraturan ini dibuat untuk melindungi para kreditor. 

4. Availability of cash 

Merupakan dividen tunai yang hanya dapat dibayar jika perusahaan 

memiliki uang kas yang cukup. Jika likuiditas baik maka perusahaan dapat 

membayar dividen.  

5. Control 

Jika manajemen bermaksud untuk menjaga kontrol perusahaan, mereka 

enggan untuk menjual saham baru sehingga perusahaan akan menahan 

lebih banyak laba untuk memenuhi kebutuhan dana. 

6. Signaling 

Manajer dapat menggunakan dividen untuk menunjukkan kondisi 

perusahaan. Jumlah dividen yang besar menunjukkan bahwa kondisi 
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perusahaan baik dan sebaliknya jumlah dividen yang kecil menunjukkan 

bahwa kondisi perusahaan yang kurang baik. 

Setiap perusahaan menerapkan kebijakan dividen yang berbeda-beda. Hal 

ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. Keown (2000) 

menjelaskan bentuk-bentuk kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan 

antara lain : 

1. Stable Amount Per Share 

Merupakan kebijakan pembagian dividen yang membagikan dividen 

dalam jumlah nilai rupiah yang relatif stabil per sahamnya walaupun laba 

yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Kebijakan dividen stabil ini 

banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, seperti 

kebijakan ini dapat meningkatkan harga saham karena dianggap 

mempunyai risiko yang kecil. Alasan lainnya adalah kebijakan ini dapat 

memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan mempunyai prospek 

yang baik di masa yang akan datang.  

2. Constant Payout Ratio 

Merupakan kebijakan dividen yang menetapkan besarnya dividen atas 

dasar persentase tetap dari laba bersih perusahaan. Semakin besar laba 

yang diperoleh perusahaan maka semakin besar dividen yang dibayarkan.   

3. Low Regular Dividend Plus Extras 

Merupakan kombinasi dari kebijakan stable amount per share dan 

constant payout ratio. Dalam kebijakan ini, perusahaan memberikan 

dividen yang relatif rendah tetapi sudah pasti jumlahnya ditambah suatu 
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tambahan ekstra yang besarnya disesuaikan dengan tingkat keuntungan 

perusahaan.  

4. Flexible Payout Ratio 

Merupakan dividen yang dibagikan oleh perusahaan tiap tahun disesuaikan 

dengan posisi finansial dan kebijakan finansial perusahaan.  

 

2.1.6 Teori-teori dividen 

 Setiap periode, perusahaan harus memutuskan apakah laba yang diperoleh 

harus didistribusikan seluruhnya atau sebagian dalam bentuk dividen atau harus 

ditahan untuk kegiatan investasi perusahaan. Hal ini selalu menjadi pertimbangan 

perusahaan. Apabila perusahaan masih memiliki kegiatan investasi, maka 

perusahaan akan menahan laba yang diperoleh untuk kegiatan investasi tersebut. 

Jika terdapat kelebihan laba sesudah digunakan untuk kegiatan investasi maka 

perusahaan akan membagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Jika kebutuhan investasi perusahaan melebihi laba yang diperoleh maka 

perusahaan tidak membagikan dividen. 

Keown (2000: 607) menyatakan ada beberapa teori yang mendasari  

kebijakan dividen, antara lain:  

1.  Teori ketidakrelevanan dividen (Dividend irrelevance theory). 

Adalah teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. 

Penganjur utama teori ini adalah Merton Miller dan Franco Modigliani (MM). 

Teori ini mengindikasikan bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh 
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kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba serta risiko bisnisnya atau 

tergantung pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivanya, bukan bagaimana 

pendapatan tersebut dibagi antara dividen dan laba ditahan. Asumsi-asumsi 

yang digunakan, antara lain : tidak terdapat pajak pendapatan perseorangan 

atau perusahaan, tidak terdapat biaya emisi atas jual beli saham, tingkat 

leverage keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya modal, para 

investor dan manajer mempunyai informasi yang sama tentang prospek 

perusahaan, distribusi pendapatan mempunyai pengaruh terhadap biaya ekuitas 

perusahaan. 

2. Dividen yang tinggi meningkatkan nilai saham. 

Menurut teori ini, tingkat keuntungan yang disyaratkan investor akan 

meningkat sebagai akibat penurunan pembayaran dividen. Hal ini bertentangan 

dengan teori Modigliani dan Miller yang menyatakan bahwa kebijakan dividen 

tidak mempengaruhi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor. Teori 

ini menyatakan bahwa investor lebih merasa aman untuk memperoleh 

pendapatan berupa dividen daripada menunggu capital gain. “Gordon-Lintner 

beranggapan bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga 

daripada seribu burung di udara”. Teori ini disebut dengan “The bird in the 

hand theory”. 

3. Dividen rendah meningkatkan nilai saham. 

Teori ini menyatakan apabila pemegang saham ingin memaksimumkan 

kekayaan, perusahaan sebaiknya membayar dividen rendah karena  adanya  

pajak  terhadap  keuntungan  dividen  dan  capital  gain.  Hal ini terkait dengan 
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perbedaan pajak atas pendapatan dividen. Pajak atas pendapatan dividen 

dibayarkan saat dividen diterima sedangkan pajak atas capital gain akan 

dibayarkan ketika saham tersebut akan dijual. Oleh karena itu  investor  lebih  

menyukai  capital  gain  karena  dapat  menunda  pembayaran pajak sehingga 

investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba setelah pajak dan 

digunakan untuk pembiayaan investasi daripada pembayaran dividen dalam 

bentuk kas. Berdasarkan hal ini, investor akan mensyaratkan tingkat 

keuntungan setelah pajak yang lebih tinggi terhadap saham yang memiliki 

dividend yield tinggi daripada saham dengan dividend yield rendah karena 

saham dengan dividen yang rendah dinilai lebih tinggi oleh investor daripada 

saham dengan dividen yang tinggi.  

Selain ketiga teori diatas, terdapat teori-teori lain yang mendasari kebijakan 

dividen (Zaenal Arifin, 2005: 107), yaitu: 

1. Teori dividen isyarat (Dividend signaling theory). 

Signal atau isyarat adalah suatu tindakan yang diambil manajemen  

perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. Dividend signaling theory 

merupakan suatu teori yang mendasari dugaan bahwa pengumuman dividen 

tunai mempunyai kandungan informasi yang mengakibatkan adanya reaksi 

harga saham. Teori ini menjelaskan bahwa informasi tentang perubahan 

dividen yang dibayarkan digunakan oleh investor sebagai sinyal tentang 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Asumsi dari teori ini yaitu 

dividen diperlukan untuk memberikan informasi positif dari manajer yang 
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well-informed ke investor yang poorly-informed. Hal ini disebabkan adanya 

asymmetric information antara manajer dengan investor, sehingga para investor 

menggunakan kebijakan dividen sebagai indikator tentang prospek perusahaan. 

Pembayaran dividen akan mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk 

investasi. Di sisi lain, pembayaran dividen juga merugikan investor karena 

adanya pajak atas dividen yang diterima investor. Ini berarti bahwa hanya 

perusahaan yang memiliki kinerja baik dan mampu menghasilkan keuntungan 

tinggi yang dapat membayarkan dividen. 

Peningkatan dividen yang dibayarkan dianggap sebagai sinyal yang positif 

karena berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat. 

Hal ini akan meningkatkan ekspektasi investor terhadap prospek perusahaan 

dan mengakibatkan reaksi harga saham yang positif, dan sebaliknya penurunan 

dividen yang dibayarkan dianggap sebagai sinyal yang negatif karena berarti 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurun. Hal ini akan 

menurunkan ekspektasi investor terhadap prospek perusahaan dan 

mengakibatkan reaksi harga saham yang negatif. 

2. Teori keagenan (Agency theory). 

 Teori ini berasal dari konflik kepentingan antara manager (agen) dengan 

pemegang saham (principal). Konflik ini disebabkan perbedaan antara 

pemegang saham yang lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi dengan 

harapan memperoleh return yang tinggi, sementara manajemen lebih memilih 

investasi dengan risiko lebih rendah untuk melindungi posisinya. Selain itu, 

masalah agensi muncul ketika perusahaan yang memiliki pertumbuhan rendah 
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namun jumlah free cash flows-nya tinggi. Jika kondisi ini muncul maka 

manager akan membelanjakan free cash flows tersebut, bukan membagikannya 

ke pemegang saham. Oleh karena itu, investor akan menilai rendah perusahaan 

yang menyimpan kas dalam jumlah relatif besar sehingga akan mengakibatkan 

harga saham perusahaan turun, dan sebaliknya investor akan menilai tinggi 

perusahaan yang menyimpan kas dalam jumlah relatif kecil sehingga akan 

mengakibatkan harga saham perusahaan naik. 

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi konflik kepentingan dan biaya 

keagenan atau agency cost :  

 Meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen.  

Kepemilikan ini akan menjajarkan kepentingan manajemen dengan 

kepentingan pemegang saham. 

 Meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih atau dividend payout 

ratio, sehingga akan memperkecil jumlah aliran kas bebas. Oleh karena itu 

manajemen harus mencari sumber dana eksternal untuk pembiayaan 

investasi. 

 Meningkatkan pendanaan dengan utang.  

Peningkatan utang akan menurunkan konflik antara pemegang saham dan 

manajemen. Disamping itu, utang juga dapat mengurangi kelebihan aliran 

kas atau excess cash flows yang ada dalam perusahaan sehingga 

menurunkan kemungkinan pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. 

 

 

Analisis Dividend..., Intan Widyastuti, Ma.-IBS, 2010



27 
 

 

3. Clientele Effect Theory 

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang saham yang 

berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen 

perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan saat 

ini lebih menyukai perusahaan dengan dividend payout ratio yang tinggi, dan 

sebaliknya kelompok pemegang saham yang tidak membutuhkan uang saat ini 

lebih menyukai bila perusahaan menahan sebagian besar laba bersih 

perusahaan.  

4. Tax Differential Theory 

 Teori  ini  diajukan  oleh Litzenberger  dan  Ramaswamy.  Mereka  

menyatakan  bahwa  karena  adanya  pajak  terhadap  keuntungan  dividen 

(dividend yield)  dan  capital  gain,  para  investor  lebih  menyukai  capital  

gain  karena  dapat  menunda  pembayaran pajak.  Oleh  karena  itu investor  

mensyaratkan  suatu  tingkat  keuntungan  yang  lebih  tinggi  pada  saham  

yang  memberikan  dividend  yield  tinggi, sedangkan pada saham dengan 

dividend yield rendah investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan  yang 

lebih rendah. 

5. Sticky Dividend Theory 

Perusahaan umumnya jarang mengubah jumlah dividennya. Keengganan 

untuk mengubah dividen ini disebut “Sticky Dividends”, yang disebabkan oleh 

beberapa faktor, seperti perhatian perusahaan pada kemampuannya untuk 

mempertahankan dividen yang lebih tinggi di periode mendatang dan 

pandangan negatif pasar terhadap penurunan pembayaran dividen.   
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6. Residual Dividend Theory 

 Kata residual mengandung arti “sisa”. Kebijakan dividen residual 

menyiratkan bahwa dividen sebaiknya dibayarkan jika ada laba yang “tersisa”. 

Dasar dari kebijakan residual adalah investor lebih menginginkan perusahaan 

menahan dan menginvestasikan kembali laba daripada membagikannya dalam 

bentuk dividen apabila laba yang diinvestasikan kembali tersebut dapat 

menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada tingkat pengembalian laba yang 

dihasilkan sendiri oleh investor. Hal ini berarti dividen hanya akan dibayarkan 

apabila perusahaan masih memiliki dana yang tersisa setelah melakukan 

kegiatan investasi yang dapat menghasilkan Net Present Value positif. Teori ini 

merupakan strategi yang rasional untuk memaksimumkan nilai perusahaan.  

 

2.1.7 Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Yang berkaitan Dengan Perusahaan 

Pasar dapat bereaksi terhadap pengumuman atau kejadian informasi 

(information events) yang berkaitan dengan perusahaan. Menurut Foster (1996) 

pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan perusahaan, seperti 

pengumuman earning, pengumuman yang berkaitan dengan perkiraan yang 

dilakukan perusahaan, pengumuman dividen, dan perkiraan laba sedangkan 

menurut Damodaran (2001: 169-170), terdapat dua kejadian informasi yang 

menyebabkan pasar bereaksi yaitu pengumuman pendapatan (earning 

announcement) dan pengumuman investasi atau proyek (investment or project 

announcement).  
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Reaksi pasar yang terjadi tergantung pada keputusan yang akan diambil 

oleh perusahaan. Ketika perusahaan melakukan pengumuman dividen maka 

terjadi reaksi yang berbeda di antara para investor. Pengumuman dividen tersebut 

dapat mencerminkan kinerja perusahaan pada periode tersebut dan bagaimana 

prospek perusahaan ke depan. Seberapa jauh pasar bereaksi tergantung jumlah 

dividen yang diumumkan perusahaan dibandingkan dengan ekspektasi para 

investor. Reaksi pasar terhadap pengumuman dividen terkait dengan dividend 

signaling theory yang menyatakan bahwa pengumuman dividen tunai diduga 

mempunyai kandungan informasi yang dapat memunculkan reaksi.  

 

2.1.8 Saham 

 Saham merupakan salah satu instrumen yang paling dominan 

diperdagangkan di Bursa Efek. Dahlan Siamat (2004: 268) mendefinisikan saham 

sebagai surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan 

terbatas. Saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa (common stock) dan 

saham preferen (preferred stock). Pemegang saham biasa merupakan pemilik 

perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi 

perusahaan dan mempunyai hak untuk memperoleh dividen sepanjang perusahaan 

memperoleh keuntungan, sedangkan saham preferen merupakan saham yang 

memiliki karakteristik seperti obligasi dan saham biasa. Saham preferen dikatakan 

seperti obligasi karena membayarkan bunga atas pinjaman. Selain itu pemegang 

saham preferen mempunyai hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak atas 
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pembayaran lebih dahulu jika terjadi likuidasi namun pemegang saham preferen 

tidak memiliki hak suara. 

 

2.1.9 Harga saham 

 Keown (2001: 617) menyatakan bahwa harga saham mencerminkan 

seluruh informasi yang berkaitan dengan nilai perusahaan. Besarnya harga saham 

ditentukan oleh nilai sekarang dari aliran kas yang akan diterima oleh investor di 

masa depan. Secara umum, harga saham adalah harga pasar atau sekuritas saham 

yang terjadi karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran pasar yang 

ditentukan oleh aktiva yang diwakilinya. Pada pasar yang efisien, harga pasar 

akan berubah seiring dengan adanya informasi baik dari dalam perusahaan 

maupun dari luar perusahaan. Informasi yang berasal dari dalam perusahaan 

adalah penilaian kinerja perusahaan, pengumuman laba perusahaan, pembagian 

dividen, dan informasi lain yang menyangkut operasional perusahaan. Informasi 

yang berasal dari luar perusahaan adalah isu-isu politik, pajak dan keadaan bursa 

saham, perkembangan perusahaan pesaing, dan informasi lainnya.  

 Menurut Brigham (1996), faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham 

adalah : 

1) Laba per lembar saham (Earning per share) 

 Investor yang melakukan investasi saham akan menerima laba atas saham 

yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham yang diberikan 

perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik. Hal ini akan 

Analisis Dividend..., Intan Widyastuti, Ma.-IBS, 2010



31 
 

 

mendorong investor untuk berinvestasi lebih banyak sehingga harga saham 

akan meningkat. 

 

2) Tingkat bunga 

 Tingkat bunga mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham 

dengan obligasi Apabila suku bunga naik, maka investor akan menjual 

sahamnya dan berinvestasi di obligasi. Hal ini membuat harga saham 

menurun karena minat investor untuk berinvestasi di saham menurun, dan 

sebaliknya. 

3) Jumlah dividen tunai yang diberikan 

 Kebijakan laba dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagian dibagikan dalam 

bentuk dividen dan sebagian lagi disisihkan dalam bentuk laba ditahan. 

Pembagian dividen yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan 

pemegang saham karena umumnya investor menginginkan pembagian 

dividen dalam jumlah yang besar sehingga harga saham akan naik. 

4) Jumlah laba yang didapat perusahaan 

 Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang 

mempunyai laba cukup baik. Hal ini menunjukkan prospek yang cerah 

sehingga investor tertarik berinvestasi yang nantinya akan mempengaruhi 

harga saham perusahaan. 

5) Tingkat risiko dan pengembalian 

 Apabila tingkat risiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan 

meningkat maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Semakin 
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tinggi risiko semakin tinggi tingkat pengembalian saham yang diterima 

dan sebaliknya. 

2.2.    Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi masuk ke 

pasar dan menimbulkan reaksi yang tercermin dalam perubahan harga saham. 

Informasi yang dimaksud adalah pengumuman dividen. Berikut ini diuraikan 

beberapa penelitian terdahulu yang akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini :  

Tabel 2.1 

Rincian hasil penelitian terdahulu 

No Tahun Peneliti Judul Hasil Penelitian 
1. 2003 Elsa Imelda Dividend yield 

sebagai indikator 

perubahan harga 

saham. 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan yang 

ditunjukkan dengan rata-

rata harga saham sesudah 

pengumuman dividen 

lebih besar dibandingkan 

sebelum pengumuman 

dividen pada perusahaan 

high dividend yield tahun 

2000-2001 dan  

perusahaan low dividend 

yield tahun 2001 

sedangkan tahun 2000 

tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan pada  

 

perusahaan low dividend 

yield. 
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2. 2003 Sri Mulyati Reaksi harga 

saham terhadap 

perubahan dividen 

tunai dan dividen 

yield dengan 

melakukan uji 

hipotesis abnormal 

return untuk 

dividen naik dan 

dividen turun. 

Reaksi harga saham 

dipengaruhi oleh 

perubahan dividen tunai, 

bukan dividend yield 

perusahaan. 

 

3. 2004 Ditania Putri Perbedaan 

abnormal return 

antara saham yang 

mempunyai 

dividend yield 

tinggi dengan 

saham yang 

mempunyai 

dividend yield 

rendah. 

Terdapat perbedaan AAR 

(Average Abnormal 

Return) diantara kedua 

kelompok dividend yield, 

namun secara statistik 

tidak ada perbedaan 

AAR diantara kedua 

kelompok dividend yield. 

4. 2005 Eka Bertuah Analisis dividend 

yield sebagai 

indikator 

perubahan harga 

dan volume 

perdagangan saham

Tidak terdapat perbedaan 

rata-rata harga saham 

sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen 

pada saham-saham high 

dividend yield dan 

terdapat perbedaan rata-

rata harga saham 

sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen 
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pada saham-saham low 

dividend yield. 

Sedangkan untuk rata-

rata volume perdagangan 

(TVA) tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara  TVA 

sebelum dan TVA 

sesudah pengumuman 

dividen bagi perusahaan 

high dividend yield 

maupun low dividend 

yield.  

5. 2006 Dinar Wirasti Pengaruh rasio 

nilai pasar, 

dividend yield, dan 

tingkat bunga 

deposito terhadap 

perubahan harga 

saham perusahaan 

asuransi di Bursa 

Efek Jakarta 

Secara simultan, rasio 

nilai pasar seperti PER 

dan Market to Book 

Ratio, dividend yield, dan 

tingkat bunga deposito 

berpengaruh terhadap 

perubahan harga saham 

sedangkan secara parsial 

hanya PER dan Market 

to Book Ratio yang 

berpengaruh terhadap 

perubahan harga saham.  

Sumber : data diolah 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berbagai macam informasi yang tersedia di pasar sangat mempengaruhi 

keputusan investor dalam berinvestasi. Salah satu informasi yang 

dipertimbangkan adalah pengumuman dividen. Pengumuman dividen bagi 

perusahaan dapat mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tersebut 

sedangkan bagi investor merupakan suatu sinyal dalam membuat keputusan 

investasi. Namun tingginya jumlah dividen tunai yang dibagikan suatu perusahaan 

dibandingkan dengan perusahaan lain tidak menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Untuk 

itu, investor harus mengetahui nilai dividend yield suatu saham perusahaan agar 

dapat diketahui seberapa besar kotribusi pendapatan dividen terhadap harga saham 

perusahaan dengan membandingkan jumlah dividen yang dibagikan dengan 

jumlah investasi yang dilakukan oleh investor. Semakin tinggi dividend yield, 

maka akan mendorong investor untuk berinvestasi sehingga permintaan akan 

saham meningkat dan akan meningkatkan harga saham perusahaan dan 

sebaliknya.  

 Pada penelitian ini akan dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan 

terhadap perubahan harga saham sebelum pengumuman dividen dan sesudah 

pengumuman dividen yang diukur berdasarkan dividend yield perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008 dengan periode 

pengamatan 10 hari sebelum pengumuman dividen dan 10 hari setelah 

pengumuman dividen.  
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 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka kerangka penelitian dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini akan dihitung dividend yield masing-masing 

perusahaan, rata-rata dividend yield masing-masing perusahaan, dan rata-rata 

dividend yield secara keseluruhan. Setelah itu, nilai dividend yield masing-masing 

perusahaan akan dibandingkan dengan rata-rata dividend yield keseluruhan untuk 

membedakan perusahaan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok perusahaan 

yang memiliki high dividend yield dan kelompok perusahaan yang memiliki low 

dividend yield. Setelah mengelompokkan perusahaan dalam dua kategori, maka 

dilihat rata-rata harga saham kedua kelompok perusahaan selama 10 hari sebelum 

pengumuman dividen. Setelah dilakukan pengamatan, akan dilihat rata-rata harga 

saham kedua kelompok perusahaan selama 10 hari sesudah pengumuman dividen. 

10 hari sebelum pengumuman dividen 

Harga saham pada kelompok 
perusahaan high dividend yield 

Harga saham pada kelompok 
perusahaan low dividend yield 

Harga saham pada kelompok 
perusahaan high dividend yield 

Perbedaan

10 hari sesudah pengumuman dividen 

Harga saham pada kelompok 
perusahaan low dividend yield 
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Kemudian akan dilakukan analisis untuk melihat ada atau tidaknya 

perbedaan rata-rata harga saham yang signifikan selama 10 hari sebelum dan 10 

hari sesudah pengumuman dividen untuk kedua kategori perusahaan.  

Pengambilan periode pengamatan selama 10 hari sebelum pengumuman 

dividen dan 10 hari sesudah pengumuman dividen dikarenakan penelitian ini 

merupakan event study yang hanya mengamati pengaruh variabel pada suatu 

waktu tertentu. Selain itu, untuk menghindari gangguan dari variabel-variabel lain 

yang dapat mengacaukan analisis, seperti tingkat bunga, dan variabel makro 

lainnya.  

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan dari landasan teori dan permasalahan yang ada, maka 

hipotesis H0 dan alternative (Ha) yang diajukan dalam penelitian adalah: 

H01 : Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki high dividend yield. 

Ha1 : Ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki high dividend yield. 
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H02 : Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki low dividend yield. 

Ha2 : Ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki low dividend yield. 

 

Analisis Dividend..., Intan Widyastuti, Ma.-IBS, 2010



 

39 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pemilihan Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. Jumlah perusahaan 

yang diteliti adalah 31 perusahaan.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian event study karena 

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

yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat 

digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman. Jika 

suatu pengumuman mengandung informasi maka pasar akan bereaksi pada saat 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar yang ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga sekuritas (Jogiyanto, 2002). 

 

1.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data Yang Dihimpun 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan 

laporan keuangan masing-masing perusahaan selama 3 tahun yaitu tahun 2006 

sampai dengan tahun 2008. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti 

Pusat Referensi Pasar Modal, Fact Book 2006-2008, website www.idx.co.id dan 

www.duniainvestasi.com. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang 

merupakan penggabungan data time series dan cross sectional.  
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Adapun data-data yang diperlukan, antara lain : 

1. Data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008. 

2. yang melakukan pengumuman dividen dan tanggal pengumuman dividen 

pada tahun 2006-2008. 

3. Data jumlah dividen tunai yang dibagikan masing-masing perusahaan 

manufaktur dan jumlah saham yang beredar pada tahun 2006-2008.  

4. Data harga saham harian pada tahun 2006-2008 selama 10 hari sebelum 

dan 10 hari sesudah pengumuman dividen. Harga saham yang digunakan 

adalah harga saham penutupan (closing price) harian. 

 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang melakukan pengumuman dividen di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2006-2008. Pengambilan sampel untuk penelitian menggunakan metode 

purposive sampling, artinya sebuah sampel non probabilitas yang disesuaikan 

dengan kriteria tertentu (Uma Sekaran, 2006). Adapun kriteria yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten di BEI periode 

2006-2008. 

2. Perusahaan yang membagikan dividen tunai selama periode 2006-2008. 

3. Perusahaan yang tidak mengeluarkan kebijakan dividen lainnya seperti 

stock dividend, stock spilt dan bonus shares selama periode 2006-2008. 
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3.3 Metode Pengolahan Data 

3.3.1 Pengolahan Data Dividend Yield 

Setelah data mengenai harga saham harian dan dividen tunai yang 

dibagikan perusahaan diperoleh maka akan dilakukan penghitungan untuk 

mencari nilai dividend yield dengan langkah-langkah berikut ini : 

1. Menghitung rata-rata harga saham selama 10 hari sebelum pengumuman 

dividen untuk masing-masing perusahaan dengan rumus : 

 

keterangan : 

Po : Rata-rata harga saham 10 hari sebelum pengumuman dividen 

Pn : Harga saham dari t-1 sampai t-10 

n   : 10 hari 

2. Menghitung dividend yield untuk masing-masing perusahaan dengan rumus 

:                              

 

keterangan : 

Di : Dividend yield masing-masing perusahaan  

D  : Besarnya dividend per shares masing-masing perusahaan 

 Po : Rata-rata harga saham 10 hari sebelum pengumuman dividen 

3. Menghitung rata-rata dividend yield masing-masing perusahaan dengan 

rumus : 
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  keterangan : 

 D : Rata-rata dividend yield 

  Di : Dividend yield masing-masing perusahaan 

   t : Jumlah tahun 

4. Menghitung rata-rata dividend yield secara keseluruhan dengan rumus : 

 

keterangan : 

D : Rata-rata dividend yield keseluruhan 

D : Rata-rata dividend yield masing-masing perusahaan 

n : Jumlah perusahaan 

5. Membagi perusahaan menjadi dua kelompok dengan ketentuan : 

 Apabila dividend yield perusahaan > rata-rata dividend yield keseluruhan, 

maka perusahaan tersebut masuk dalam kelompok perusahaan dengan 

dividend yield tinggi (high dividend yield). 

 Apabila dividend yield perusahaan < rata-rata dividend yield keseluruhan, 

maka perusahaan tersebut masuk dalam kelompok perusahaan dengan 

dividend yield rendah (low dividend yield). 

  

3.3.2 Pengolahan Data Harga Saham 

 Analisis dilakukan dengan mengamati harga saham perusahaan yang 

dijadikan sampel selama 10 hari sebelum pengumuman dividen dan 10 hari 

setelah pengumuman dividen untuk perusahaan dengan dividend yield tinggi dan 

dividend yield rendah. Harga saham yang diamati adalah harga saham pada saat 
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penutupan (closing price) harian. Dari harga saham tersebut, dilakukan 

pengolahan data untuk mencari rata-rata harga saham dengan rumus sebagai 

berikut : 

n

SAHAMHARGA
SAHAMHARGA Average


 

Setelah didapatkan rata-rata harga saham 10 hari sebelum pengumuman 

dividen dan 10 hari sesudah pengumuman dividen maka akan dilakukan analisis 

statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis untuk kedua kelompok 

perusahaan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, mean atau rata-

rata, dan standar deviasi (Imam Ghozali, 2002). Selain itu analisis ini juga 

digunakan untuk melihat trend harga saham sebelum pengumuman dividen 

dengan harga saham setelah pengumuman dividen. 

 

3.4.2 Uji Normalitas 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan 

menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS). Data berupa rata-

rata harga saham yang digunakan dalam penelitian belum diketahui terdistribusi 

data normal atau tidak. Oleh karena itu dilakukan uji normalitas pada kedua 

kategori perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 
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digunakan dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Apabila data 

terdistribusi normal berarti data mempunyai sebaran normal. Hal ini berarti 

sampel yang digunakan sudah mewakili populasi penelitian (Uma Sekaran, 2006). 

Uji normalitas data dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov test dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5% dengan rejection rule sebagai berikut : 

 Jika tingkat signifikansi > 0.05, maka data berdistribusi normal 

 Jika tingkat signifikansi < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal 

 Apabila data penelitian terdistribusi normal maka dapat diolah dengan uji 

beda rata-rata berpasangan parametric yaitu paired sample t-test sedangkan 

apabila data tidak terdistribusi normal maka menggunakan uji non parametric 

yaitu Wilcoxon Sign Rank Test.  

 

3.4.3 Pengujian Hipotesis
 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian. 

Apabila data penelitian terdistribusi normal maka data diolah dengan uji beda 

rata-rata berpasangan parametric yaitu paired sample t-test two tailed dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5%. Uji paired sample t-test digunakan untuk 

membandingkan mean dari dua kelompok sampel yang berpasangan 

(berhubungan). Maksudnya adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama 

namun mengalami dua perlakuan yang berbeda (Uma Sekaran, 2006). Uji paired 

sample t-test two tailed digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

rata-rata harga saham antara sebelum pengumuman dividen dengan sesudah 

pengumuman dividen.  
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Dasar pengambilan keputusan untuk uji hipotesis paired sample t-test, 

yaitu :. 

a. P-value > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak atau tidak terdapat  perbedaan 

signifikan. 

b. P-value < 0,05 maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan signifikan.  

Hipotesis dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis objektif 

(H0) dan hipotesis alternative (Ha) digunakan untuk mengetahui apakah 

pengumuman dividen mempengaruhi harga saham. 

 H01 :  μ1  =  μ2 

Artinya rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan dengan rata-rata harga saham sesudah pengumuman 

dividen bagi perusahaan yang memiliki high dividend yield. 

 Ha1 :  μ1  ≠  μ2 

Artinya rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen memiliki perbedaan 

yang signifikan dengan rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki high dividend yield. 

H02 :  μ1  =  μ2 

Artinya rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan dengan rata-rata harga saham sesudah pengumuman 

dividen bagi perusahaan yang memiliki low dividend yield. 

Ha2 :  μ1  ≠  μ2 

Artinya rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen memiliki perbedaan 

yang signifikan dengan rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki low dividend yield002E 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah industri manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2008. Perusahaan Manufaktur adalah 

perusahaan yang menjalankan proses pembuatan produk mulai dari input 

kemudian diproses hingga menjadi suatu output (produk). Manufaktur adalah 

suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses 

untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. 

Dari segi produk yang dihasilkan, industri manufaktur mencakup tiga jenis 

industri, yaitu : 

1. Industri dasar dan kimia yang terdiri dari industri semen, industri keramik, 

kaca, dan porcelain, industri logam, industri kimia, industri plastik, 

industri pakan ternak, industri kayu, industri pulp dan kertas.  

2. Aneka industri yang terdiri dari industri otomotif dan komponennya, 

industri tekstil, industri sepatu dan alas kaki, industri kabel.  

3. Industri barang konsumsi yang terdiri dari industri makanan dan minuman, 

industri rokok, industri farmasi, industri kosmetik, dan industri peralatan 

rumah. 

Berdasarkan factbook 2006-2008, jumlah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2006-2008 sebanyak 129 perusahaan. Dari 129 perusahaan 
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tersebut, maka akan ditentukan jumlah sampel yang digunakan berdasarkan 

kriteria sebagai berikut : 

No Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah Perusahaan 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar tahun 2006-2008 129 perusahaan 

2 Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen 
secara konsisten selama tahun 2006-2008 

32 perusahaan 

3 Perusahaan yang tidak mengeluarkan kebijakan dividen 
lainnya seperti stock dividend, stock spilt dan bonus 
shares selama periode 2006-2008. 

31 perusahaan 

   Jumlah sampel akhir 31 perusahaan 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas, maka kelompok perusahaan 

yang dijadikan sampel berdasarkan klasifikasi industri yaitu : 

Klasifikasi Jumlah Perusahaan 

Logam  3 perusahaan 

Otomotif dan Komponen 6 perusahaan 

Sepatu dan Alas Kaki 1 perusahaan 

Rokok  3 perusahaan 

Kimia 1 perusahaan 

Tekstil dan Garmen 1 perusahaan 

Plastik 2 perusahaan 

Kabel  2 perusahaan 

Makanan dan Minuman 3 perusahaan 

Semen 2 perusahaan 

Farmasi  3 perusahaan 

Pakan Ternak 1 perusahaan 

Kosmetik  1 perusahaan 

Keramik, Kaca, dan Porselain 2 perusahaan 

Jumlah sampel akhir 31 perusahaan  

Sumber : data diolah 
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Untuk mengetahui lebih jelas perusahaan-perusahaan yang dijadikan 

sebagai objek dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

4.2 Pengklasifikasian Perusahaan Berdasarkan Dividend Yield 

Pada penelitian ini, seluruh perusahaan sampel akan diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perusahaan yang memiliki dividend yield 

tinggi (High Dividend Yield) dan kelompok perusahaan yang memiliki dividend 

yield rendah (Low Dividend Yield). Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan sesudah pengumuman dividen pada kelompok 

perusahaan high dividend yield dan pada kelompok perusahaan low dividend yield. 

Penentuan tinggi rendahnya dividend yield perusahaan dilakukan dengan 

cara seperti yang tercantum dalam Bab III. Hasil perhitungan dividend yield 

tercantum dalam lampiran 2. Berdasarkan perhitungan, diperoleh rata-rata 

dividend yield keseluruhan sebesar 4.07. Maka penentuan tinggi rendahnya 

dividend yield perusahaan, yaitu : 

 Apabila dividend yield perusahaan > 4.07, maka perusahaan termasuk dalam 

kategori high dividend yield. 

 Apabila dividend yield perusahaan < 4.07, maka perusahaan termasuk dalam 

kategori low dividend yield. 
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  Adapun pengklasifikasian perusahaan berdasarkan dividend yield pada 

periode 2006-2008 sebagai berikut: 

Tahun Kelompok Perusahaan 

High Dividend Yield 

Kelompok Perusahaan 

Low Dividend Yield 

2006-2008 ALMI, ASII, AUTO, 

BATA, DLTA, GDYR, 

HMSP, LION, MERK, 

MLBI, SCCO, SMSM, 

TCID, TOTO, UNVR 

RMBA, CLPI, GGRM, 

GJTL, IGAR, IKBI, 

INDF, INTP, KAEF, 

LMSH, MAIN, MASA, 

MYOR, SMGR, TRST, 

TSPC 

Sumber : data diolah  

 

4.3 Analisis Perbedaan Rata-rata Harga Saham Sebelum dan Sesudah 

Pengumuman Dividen. 

Analisis ini dilakukan setelah diketahui perusahaan sampel tersebut 

termasuk dalam kelompok perusahaan high dividend yield atau kelompok 

perusahaan low dividend yield. Pertama akan di hitung rata-rata harga saham 

selama 10 hari sebelum pengumuman dividen dan 10 hari sesudah pengumuman 

dividen dengan menggunakan rumus :
 
 

n

SAHAMHARGA
SAHAMHARGA Average


 

Setelah didapatkan rata-rata harga saham, maka dilakukan analisis statistik 

deskriptif yang bertujuan untuk menentukan mean, nilai maksimum, nilai 

minimum, dan standar deviasi dari harga saham. 
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4.3.1 Analisis Perbedaan Rata-rata Harga Saham Sebelum dan Sesudah 

Pengumuman Dividen Pada Perusahaan High Dividend Yield. 

Analisis yang pertama dilakukan pada kelompok saham perusahaan high 

dividend yield pada tahun 2006-2008. Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh 

rata-rata harga saham selama 10 hari sebelum pengumuman dividen dan 10 hari 

sesudah pengumuman dividen pada kelompok perusahaan high dividend yield 

tahun 2006-2008. Hasil perhitungan tersebut tercantum dalam lampiran 3.  

Setelah dilakukan pengolahan data untuk analisis statistik deskriptif, maka 

didapatkan hasil sebagai berikut :  

TABEL 4.1 

STATISTIK DESKRIPTIF HARGA SAHAM  HIGH DIVIDEND YIELD 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

sblm_HDY_06 10 10.467,60 104,25 10.308,00 10.617,00 

ssdh_HDY_06 10 10.747,80 100,03 10.622,33 10.876,67 

sblm_HDY_07 10 13.307,26 127,31 13.124,00 13.496,00 

ssdh_HDY_07 10 13.592,99 71,95 13.420,33 13.670,00 

sblm_HDY_08 10 12.384,50 77,92 12.262,33 12.506,67 

ssdh_HDY_08 10 12.782,36 224,09 12.413,33 13.096,67 

     Sumber : data diolah 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan pada harga saham 

kelompok perusahaan high dividend yield pada tahun 2006-2008 dapat dilihat 

bahwa rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen secara konsisten lebih 

tinggi dibandingkan rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen.  

Pada tahun 2006, rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen 

sebesar Rp 10.467,60. Standar deviasi sebesar 104,25. Harga terendahnya sebesar 
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Rp 10.308,00 dan harga tertingginya sebesar Rp 10.617,00 sedangkan rata-rata 

harga saham sesudah pengumuman dividen sebesar Rp 10.747,80. Standar deviasi 

sebesar 100,03. Harga terendahnya sebesar Rp 10.622,33 dan harga tertingginya 

sebesar Rp 10.876,67.  

Pada tahun 2007, rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen 

sebesar Rp 13.307,26. Standar deviasi sebesar 127,31. Harga terendahnya sebesar 

Rp 13.124,00 dan harga tertingginya sebesar Rp 13.496,00 sedangkan rata-rata 

harga saham sesudah pengumuman dividen sebesar Rp 13.592,99. Standar deviasi 

sebesar 71,95. Harga terendahnya sebesar Rp 13.420,33 dan harga tertingginya 

sebesar Rp 13.670,00.  

Pada tahun 2008, rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen 

sebesar Rp 12.384,50. Standar deviasi sebesar 77,92. Harga terendahnya sebesar 

Rp 12.262,33 dan harga tertingginya sebesar Rp 12.506,67 sedangkan rata-rata 

harga saham sesudah pengumuman dividen sebesar Rp 12.782,36. Standar deviasi 

sebesar 224,09. Harga terendahnya sebesar Rp 12.413,33 dan harga tertingginya 

sebesar Rp 13.096,67. 

Setelah diketahui rata-rata harga saham selama periode pengamatan, maka 

akan disajikan fluktuasi rata-rata harga saham selama 10 hari sebelum 

pengumuman dividen dan 10 hari sesudah pengumuman dividen pada kelompok 

perusahaan high dividend yield periode 2006-2008. 
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GRAFIK 4.1 

FLUKTUASI RATA-RATA HARGA SAHAM HDY ‘06 

 

      Sumber : data diolah  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan trend rata-rata 

harga saham mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen pada kelompok perusahaan 

high dividend yield periode 2006. 

 Rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen mencapai titik 

terendah pada hari t-10 sebesar 10.308,00 dan titik tertinggi pada hari t-3 sebesar 

10.617,00. Untuk rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen mencapai 

titik terendah pada hari t+6 sebesar 10.622,33 dan titik tertinggi pada hari t+10 

sebesar 10.876,67.  
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GRAFIK 4.2 

FLUKTUASI RATA-RATA HARGA SAHAM HDY ‘07 

 

    Sumber : data diolah  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan trend rata-rata 

harga saham mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen pada kelompok perusahaan 

high dividend yield periode 2007. 

 Rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen mencapai titik 

terendah pada hari t-3 sebesar 13.124,00 dan titik tertinggi pada hari t-7 sebesar 

13.496,00. Untuk rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen mencapai 

titik terendah pada hari t+9 sebesar 13.420,33 dan titik tertinggi pada hari t+6 

sebesar 13.670,00.  
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GRAFIK 4.3 

FLUKTUASI RATA-RATA HARGA SAHAM HDY ‘08 

 

    Sumber : data diolah  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan trend rata-rata 

harga saham mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen pada kelompok perusahaan 

high dividend yield periode 2008. 

 Rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen mencapai titik 

terendah pada hari t-4 sebesar 12.262,33 dan titik tertinggi pada hari t-6 sebesar 

12.506,67. Untuk rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen mencapai 

titik terendah pada hari t+2 sebesar 12.413,33 dan titik tertinggi pada hari t+4 

sebesar 13.096,67.  
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1.3.2 Analisis Perbedaan Rata-rata Harga Saham Sebelum dan Sesudah 

Pengumuman Dividen Pada Perusahaan Low Dividend Yield. 

Analisis yang kedua dilakukan pada kelompok saham perusahaan low 

dividend yield pada tahun 2006-2008. Berdasarkan rumus yang telah disajikan 

dalam bab 4.3, maka diperoleh rata-rata harga saham selama 10 hari sebelum 

pengumuman dividen dan 10 hari sesudah pengumuman dividen pada kelompok 

perusahaan low dividend yield tahun 2006-2008. Hasil perhitungan tersebut 

tercantum dalam lampiran 4.  

Setelah dilakukan pengolahan data untuk analisis statistik deskriptif, maka 

didapatkan hasil sebagai berikut :  

TABEL 4.2 

STATISTIK DESKRIPTIF HARGA SAHAM  LOW DIVIDEND YIELD  

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

sblm_LDY_06 10 3304.09 17.30 3278.13 3324.06 

ssdh_LDY_06 10 3243.75 27.10 3210.63 3287.19 

sblm_LDY_07 10 4630.40 108.58 4488.19 4781.00 

ssdh_LDY_07 10 4564.65 66.01 4483.63 4665.31 

sblm_LDY_08 10 1932.93 10.43 1921.25 1951.13 

ssdh_LDY_08 10 1889.63 23.12 1855.94 1922.19 

     Sumber : data diolah 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan pada harga 

saham perusahaan low dividend yield pada tahun 2006-2008 dapat dilihat bahwa 

rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen secara konsisten lebih rendah 

dibandingkan rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen.  
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Pada tahun 2006, rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen 

sebesar Rp 3.304,09. Standar deviasi sebesar 17,30. Harga terendahnya sebesar 

Rp 3.278,13 dan harga tertinggi sebesar Rp 3.324,06 sedangkan rata-rata harga 

saham sesudah pengumuman dividen sebesar Rp 3.243,75. Standar deviasi 

sebesar 27,10. Harga terendah sebesar Rp 3.210,63 dan harga tertinggi sebesar Rp 

3.287,19.  

Pada tahun 2007, rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen 

sebesar Rp 4.630,40. Standar deviasi sebesar 108.58. Harga terendah sebesar Rp 

4.488,19 dan harga tertinggi sebesar Rp 4.781,00 sedangkan rata-rata harga saham 

sesudah pengumuman dividen sebesar Rp 4.564,65. Standar deviasi sebesar 66,01. 

Harga terendah sebesar Rp 4.488,31 dan harga tertinggi sebesar Rp 4.665,31.  

Pada tahun 2008, rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen 

sebesar Rp 1.932,93. Standar deviasi sebesar 10,43. Harga terendahnya sebesar 

Rp 1.921,25 dan harga tertinggi sebesar Rp 1.951,13 sedangkan rata-rata harga 

saham sesudah pengumuman dividen sebesar Rp 1.889,63. Standar deviasi 

sebesar 23,12. Harga terendah sebesar Rp 1.855,94 dan harga tertinggi sebesar Rp 

1.922,19. 

Setelah diketahui rata-rata harga saham selama periode pengamatan, maka 

akan disajikan fluktuasi rata-rata harga saham selama 10 hari sebelum 

pengumuman dividen dan 10 hari sesudah pengumuman dividen pada kelompok 

perusahaan low dividend yield periode 2006-2008. 
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GRAFIK 4.4 

FLUKTUASI RATA-RATA HARGA SAHAM LDY ‘06 

 

    Sumber : data diolah  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan trend rata-rata 

harga saham mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen pada kelompok perusahaan 

low dividend yield periode 2006. 

 Rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen mencapai titik 

terendah pada hari t-10 sebesar 3.278,13 dan titik tertinggi pada hari t-8 sebesar 

3.324,06. Untuk rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen mencapai 

titik terendah pada hari t+3 sebesar 3.197,50 dan titik tertinggi pada hari t+6 

sebesar 3.287,19.  
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GRAFIK 4.5 

FLUKTUASI RATA-RATA HARGA SAHAM LDY ‘07 

 

    Sumber : data diolah  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan trend rata-rata 

harga saham mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen pada kelompok perusahaan 

low dividend yield periode 2007. 

 Rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen mencapai titik 

terendah pada hari t-8 sebesar 4.488,19 dan titik tertinggi pada hari t-1 sebesar 

4.781,00. Untuk rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen mencapai 

titik terendah pada hari t+10 sebesar 4.483,63 dan titik tertinggi pada hari t+1 

sebesar 4.665,31. 
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GRAFIK 4.6 

FLUKTUASI RATA-RATA HARGA SAHAM LDY ‘08 

 

    Sumber : data diolah  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan trend rata-rata 

harga saham mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen pada kelompok perusahaan 

low dividend yield periode 2008. 

 Rata-rata harga saham sebelum pengumuman dividen mencapai titik 

terendah pada hari t-6 sebesar 1.921,25 dan titik tertinggi pada hari t-2 sebesar 

1.951,13. Untuk rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen mencapai 

titik terendah pada hari t+10 sebesar 1.855,94 dan titik tertinggi pada hari t+7 

sebesar 1.922.19. 
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1.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan uji non parametric Kolmogorov Smirnov. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data harga saham yang 

digunakan sebagai sampel penelitian memiliki sebaran normal. Data dikatakan 

memiliki sebaran yang normal apabila tingkat signifikansinya lebih besar dari α, 

yaitu 5%. Uji normalitas ini akan dilakukan dengan menggunakan rata-rata harga 

saham selama 10 hari sebelum pengumuman dividen dan 10 hari sesudah 

pengumuman dividen. 

 

4.4.1 Uji Normalitas Harga Saham Perusahaan High Dividend Yield 

 Uji normalitas pertama dilakukan terhadap harga saham pada kelompok 

perusahaan high dividend yield tahun 2006-2008. Rata-rata harga saham selama 

10 hari sebelum pengumuman dividen dan 10 hari sesudah pengumuman dividen 

tahun 2006-2008 terlampir dalam lampiran 3. Setelah dilakukan pengolahan data, 

maka diperoleh hasil sebagai berikut :  

TABEL 4.3 

UJI NORMALITAS HARGA SAHAM HIGH DIVIDEND YIELD  

 Sblm_06   Ssdh_06 Sblm_07   Ssdh_07 Sblm_08   Ssdh_08 
N 10 10 10 10 10 10

Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 
10467.60 10747.80 13307.26 13592.99 12384.50 12782.36

  Std. 
Deviation 104.25 100.03 127.31 71.95 77.92 224.09

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
.175 .245 .171 .256 .132 .270

  Positive 
.175 .245 .171 .142 .105 .162

  Negative 
-.160 -.222 -.133 -.256 -.132 -.270

Kolmogorov-Smirnov Z 
.553 .774 .540 .809 .416 .853

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.919 .587 .933 .530 .995 .461

  Sumber : data diolah 
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Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa asymp sig untuk harga saham 

kelompok perusahaan high dividend yield tahun 2006-2008 diatas 0.05. Pada 

tahun 2006, asymp sig sebelum pengumuman dividen sebesar 0.919 dan sesudah 

pengumuman dividen sebesar 0.587. Pada tahun 2007, asymp sig sebelum 

pengumuman dividen sebesar 0.933 dan sesudah pengumuman dividen sebesar 

0.530. Pada tahun 2008, asymp sig sebelum pengumuman dividen sebesar 0.995 

dan sesudah pengumuman dividen sebesar 0.461. Hal ini berarti bahwa data yang 

dijadikan sampel untuk harga saham kelompok perusahaan high dividend yield 

memenuhi syarat uji normalitas.   

4.4.2 Uji Normalitas Harga Saham Perusahaan Low Dividend Yield 

Uji normalitas kedua dilakukan terhadap harga saham pada kelompok 

perusahaan low dividend yield tahun 2006-2008. Rata-rata harga saham selama 10 

hari sebelum pengumuman dividen dan 10 hari sesudah pengumuman dividen 

tahun 2006-2008 terlampir dalam lampiran 4. Setelah dilakukan pengolahan data, 

maka diperoleh hasil sebagai berikut :  

TABEL 4.4 

UJI NORMALITAS HARGA SAHAM LOW DIVIDEND YIELD  

 Sblm_06 Ssdh_06 Sblm_07 Ssdh_07 Sblm_08 Ssdh_08 
N 10 10 10 10 10 10 
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 
3304.09 3243.75 4630.40 4564.65 1932.93 1889.63 

  Std. 
Deviation 17.30 27.10 108.58 66.01 10.43 23.12 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
.218 .155 .195 .133 .221 .160 

  Positive 
.153 .155 .168 .131 .221 .160 

  Negative 
-.218 -.140 -.195 -.133 -.131 -.151 

Kolmogorov-Smirnov Z 
.688 .490 .617 .421 .700 .504 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.731 .970 .841 .994 .711 .961 

  Sumber : data diolah 
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Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa asymp sig untuk harga saham low 

dividend yield tahun 2006-2008 diatas 0.05. Pada tahun 2006, asymp sig sebelum 

pengumuman dividen sebesar 0.731 dan sesudah pengumuman dividen sebesar 

0.970. Pada tahun 2007, asymp sig sebelum pengumuman dividen sebesar 0.841 

dan sesudah pengumuman dividen sebesar 0.994. Pada tahun 2008, asymp sig 

sebelum pengumuman dividen sebesar 0.711 dan sesudah pengumuman dividen 

sebesar 0.961. Hal ini berarti bahwa data yang dijadikan sampel untuk harga 

saham low dividend yield memenuhi syarat uji normalitas.     

  

4.5 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji beda rata-rata 

parametric yaitu paired sample t-test two tailed dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Uji paired sample t-test digunakan untuk melihat secara rinci apakah 

terdapat perbedaan rata-rata harga saham antara sebelum dengan sesudah 

pengumuman dividen pada kedua kelompok perusahaan.  

Dasar pengambilan keputusan uji hipotesis paired sample t-test, yaitu : 

a. P-value > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak atau tidak terdapat  perbedaan 

signifikan. 

b. P-value < 0,05 maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan signifikan.  

 

4.5.1 Uji Hipotesis Harga Saham Perusahaan High Dividend Yield 

Uji hipotesis pertama dilakukan pada kelompok perusahaan high dividend 

yield tahun 2006-2008. Adapun rumusan hipotesisnya adalah : 
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H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki high dividend yield. 

Ha : Ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki high dividend yield.  

Setelah dilakukan pengujian hipotesis pada rata-rata harga saham 

perusahaan high dividend yield tahun 2006-2008, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

TABEL 4.5 

UJI HIPOTESIS HARGA SAHAM HIGH DIVIDEND YIELD 

Tahun T Sig. (2-tailed) Hasil 

2006 -6.757 .000 H0 ditolak atau ada perbedaan 

2007 -5.128 .001 H0 ditolak atau ada perbedaan 

2008 -5.403 .000 H0 ditolak atau ada perbedaan 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan hasil uji hipotesis paired sample t-test yang telah dilakukan 

pada harga saham perusahaan high dividend yield tahun 2006-2008 diperoleh hasil 

yang konsisten dengan p-value < 0.05. Pada tahun 2006 menunjukkan p-value 

harga saham sebesar 0.000 sedangkan tahun 2007 menunjukkan p-value harga 

saham sebesar 0.001 dan tahun 2008 menunjukkan p-value harga saham sebesar 

0.000. Hal ini berarti H0 ditolak atau terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan 
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antara harga saham sebelum pengumuman dividen dengan harga saham sesudah 

pengumuman dividen.  

4.5.2  Uji Hipotesis Harga Saham Perusahaan Low Dividend Yield 

Uji hipotesis kedua dilakukan pada harga saham perusahaan low dividend 

yield tahun 2006-2008 dengan menggunakan metode yang sama seperti yang telah 

dilakukan pada saham perusahaan high dividend yield.  

Adapun rumusan hipotesisnya adalah : 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki low dividend yield. 

Ha : Ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen bagi 

perusahaan yang memiliki low dividend yield.  

Setelah dilakukan pengujian hipotesis pada rata-rata harga saham 

perusahaan low dividend yield tahun 2006-2008, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut :  

TABEL 4.6 

UJI HIPOTESIS HARGA SAHAM LOW DIVIDEND YIELD 

Tahun T Sig. (2-tailed) Hasil 

2006 6.835 .000 H0 ditolak atau ada perbedaan 

2007 4.273 .002 H0 ditolak atau ada perbedaan 

2008 5.046 .001 H0 ditolak atau ada perbedaan 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis paired sample t-test yang telah dilakukan 

pada harga saham perusahaan low dividend yield tahun 2006-2008 diperoleh hasil 

yang konsisten dengan p-value < 0.05. Pada tahun 2006 menunjukkan p-value 

harga saham sebesar 0.000 sedangkan tahun 2007 menunjukkan p-value harga 

saham sebesar 0.002 dan tahun 2008 menunjukkan p-value harga saham sebesar 

0.001. Hal ini berarti H0 ditolak atau terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan 

antara harga saham sebelum pengumuman dividen dengan harga saham sesudah 

pengumuman dividen. 

 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum pengumuman dividen dan 

sesudah pengumuman dividen bagi kedua kelompok perusahaan, yaitu perusahaan 

dengan high dividend yield dan perusahaan dengan low dividend yield pada tahun 

2006-2008. 

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada perusahaan high dividend yield 

selama tahun 2006-2008 menunjukkan p-value < 0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen. Hal ini 

berarti bahwa pengumuman dividen mengandung informasi dan dapat 

memberikan sinyal bagi investor.  Sinyal yang diberikan pada saham kelompok 

perusahaan high dividend yield berupa sinyal positif yang ditunjukkan dengan 

rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen lebih tinggi dibandingkan 
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sebelum pengumuman dividen. Rata-rata harga saham yang lebih tinggi sesudah 

pengumuman dividen ini dimungkinkan karena investor memiliki ekspektasi yang 

tinggi terhadap dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan 

investor menganggap prospek perusahaan ke depan baik, maka investor tertarik 

untuk membeli saham perusahaan high dividend yield sehingga permintaan akan 

saham meningkat dan harga saham meningkat. Investor yang membeli saham 

perusahaan high dividend yield akan mendapatkan keuntungan berupa dividen dan 

capital gain. Besarnya dividen yang didapatkan sesuai dengan porsi kepemilikan 

saham yang dimiliki investor sedangkan capital gain akan diperoleh investor 

apabila ia menjual saham ketika harganya tinggi yaitu sesudah pengumuman 

dividen. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Elsa Imelda (2003) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

rata-rata harga saham yang lebih besar sesudah pengumuman dividen 

dibandingkan sebelum pengumuman dividen pada saham high dividend yield. 

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada perusahaan low dividend yield 

selama tahun 2006-2008 juga menunjukkan p-value < 0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen. Hal ini 

berarti bahwa pengumuman dividen mengandung informasi dan dapat 

memberikan sinyal bagi investor. Sinyal yang diberikan pada saham kelompok 

perusahaan low dividend yield berupa sinyal negatif yang ditunjukkan dengan 

rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen lebih rendah dibandingkan 

sebelum pengumuman dividen. Rata-rata harga saham yang lebih rendah sesudah 
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pengumuman dividen ini dimungkinkan karena investor memiliki ekspektasi yang 

rendah terhadap dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan 

investor menganggap prospek perusahaan ke depan kurang baik, maka investor 

kurang tertarik untuk membeli saham perusahaan low dividend yield sehingga 

permintaan akan saham menurun dan harga saham menurun. Investor yang 

membeli saham perusahaan low dividend yield akan mendapatkan keuntungan 

berupa dividen dan ada kemungkinan menderita capital loss. Besarnya dividen 

yang didapatkan sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki investor 

sedangkan capital loss terjadi apabila investor menjual saham tersebut ketika 

harga saham turun yaitu sesudah pengumuman dividen. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Eka Bertuah 

(2005) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata harga saham yang 

lebih rendah sesudah pengumuman dividen dibandingkan sebelum pengumuman 

dividen pada saham low dividend yield. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan pada saham 

perusahaan manufaktur di Bursa efek Indonesia tahun 2006-2008 dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan rata-rata harga saham sesudah pengumuman 

dividen bagi kedua kelompok perusahaan, yaitu kelompok perusahaan 

high dividend yield dan kelompok perusahaan low dividend yield. Hal ini 

berarti, pengumuman dividen mengandung informasi dan memberikan 

sinyal bagi investor yang mempengaruhi investor dalam membuat 

keputusan investasi. 

2. Pada kelompok perusahaan high dividend yield, pengumuman dividen 

mengandung informasi dan memberikan sinyal positif bagi investor yang 

ditunjukkan dengan rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen 

lebih tinggi dibandingkan sebelum pengumuman dividen.  

3. Pada kelompok perusahaan low dividend yield, pengumuman dividen 

mengandung informasi dan memberikan sinyal negatif bagi investor yang 

ditunjukkan dengan rata-rata harga saham sesudah pengumuman dividen 

lebih rendah dibandingkan sebelum pengumuman dividen.   
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

penulis menyarankan : 

1. Bagi investor 

Pengumuman dividen dapat dijadikan sebagai suatu acuan atau informasi 

dalam melakukan investasi saham. Bagi investor yang memiliki saham 

perusahaan high dividend yield, apabila ingin menjual saham hendaknya 

dilakukan sesudah pengumuman dividen karena harga saham cenderung 

meningkat sehingga investor dapat memperoleh capital gain. Bagi 

investor yang memiliki saham perusahaan low dividend yield, hendaknya 

saham tersebut tidak dijual sesudah pengumuman dividen karena harga 

saham cenderung menurun sehingga dapat terhindar dari kemungkinan 

terjadinya capital loss. 

2. Bagi emiten 

Emiten harus mempertimbangkan kebijakan pembagian dividen dengan 

baik, karena pengumuman dividen dapat menjadi sinyal dari kinerja 

perusahaan pada periode tersebut dan memberikan prospek perusahaan di 

masa depan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sehubungan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki penulis, maka 

penulis menyarankan peneliti selanjutnya dapat menambah rentang waktu 

tahun penelitian serta variabel lain yang dapat dijadikan sebagai indikator 

perubahan harga saham. 
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LAMPIRAN 1 

OBJEK PENELITIAN 

Nama Emiten Kode  
 

Klasifikasi 

Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI Logam  

Astra International Tbk ASII Otomotif dan Komponen  

Astra Otoparts Tbk AUTO Otomotif dan Komponen 

Sepatu Bata Tbk BATA Sepetu dan Alas Kaki 

Bentoel International Investama Tbk  RMBA Rokok  

Colorpak Indonesia Tbk CLPI Kimia  

Delta Djakarta Tbk DLTA Tekstil dan Garmen 

Goodyear Indonesia Tbk GDYR Otomotif dan Komponen 

Gudang Garam Tbk GGRM Rokok  

Gajah Tunggal Tbk GJTL Otomotif dan Komponen 

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP Rokok  

Kageo Igar Jaya Tbk IGAR Plastik 

Sumi Indo Kabel Tbk IKBI Kabel  

Indofood Sukses Makmur Tbk INDF Makanan dan Minuman 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP Semen 

Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF Farmasi 

Lion Metal Works Tbk LION Logam  

Lionmesh Prima Tbk LMSH Logam  

Malindo Feedmill Tbk MAIN Pakan Ternak 

Multistrada Arah Sarana Tbk MASA Otomotif dan Komponen 

Merck Tbk MERK Farmasi 

Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI Makanan dan Minuman 

Mayora Indah Tbk MYOR Makanan dan Minuman 

Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk SCCO Kabel  

Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR Semen 

Selamat Sempurna Tbk SMSM Otomotif dan Komponen 

Mandom Indonesia Tbk TCID Kosmetik  

Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 
Keramik, Kaca dan 
Porcelain  

Trias Sentosa Tbk TRST Plastik  

Tempo Scan Pacific Tbk TSPC Farmasi 

Unilever Indonesia Tbk UNVR Kosmetik  

  Sumber : Pusat Referensi Pasar Modal dan www.idx.co.id 
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LAMPIRAN 2 

DIVIDEND YIELD 

KODE 
EMITEN 

2006 2007 2008 
RATA-RATA 
DIV.YIELD 

PERUSAHAANDPS 

∏ 
Harga 
Saham 

DIV. 
YIELD DPS 

∏ 
Harga 
Saham 

DIV. 
YIELD DPS 

∏ 
Harga 
Saham 

DIV. 
YIELD 

ALMI 35 523 
        

6,69  135 1.409
       

9,58  50 845 
        

5,92                    7,40 

ASII 490 12.000 
        

4,08  450 15.680
       

4,11  784,022 19.210 
        

4,08                    4,09 

AUTO 115 2.680 
        

4,29  115,935 2.803
       

4,14  320 3.378 
        

9,47                    5,97 

BATA 490 12.000 
        

4,09  1.305 14.270
       

9,15  7.088 21.300 
        

33,28                  15,51 

RMBA 4,621 178 
        

2,60  6,744 340
       

1,98  7,494 431 
        

1,74                    2,11 

CLPI 3,8 420 
        

0,90  5 1.509
       

0,33  9,5 1.528 
        

0,62                    0,62 

DLTA 700,926 17.000 
        

4,12  1.264,34 27.360
       

4,62  1.400 16.300 
        

8,59                    5,78 

GDYR 490 8.280 
        

5,90  588 9.195
       

6,39  880 16.700 
        

5,27                    5,85 

GGRM 500 12.460 
        

4,01  250 11.250
       

2,22  250 7.475 
        

3,34                    3,19 

GJTL 4,545 511 
        

0,89  5 603
       

0,83  5 455 
        

1,10                    0,94 

HMSP 550 7.985 
        

6,89  295 9.150
       

4,32  900 10.630 
        

8,47                    6,56 

IGAR 3 102 
        

2,94  3 128
       

2,34  5 126 
        

3,97                    3,09 

IKBI 21 1.020 
        

2,16  35 1.385
       

2,50  70 1.921 
        

3,64                    2,77 

INDF 45,152 1.400 
        

3,23  27,995 1.695
       

1,65  41,767 2.440 
        

1,71                    2,20 

INTP 50 3.965 
        

1,26  30 5.580
       

0,54  40 5.815 
        

0,69                    0,83 

KAEF 2,853 149 
        

1,90  2,376 179
       

1,33  2,819 162 
        

1,74                    1,66 

LION 100 1.520 
        

6,67  100 2.400
       

4,17  125 2.320 
        

5,39                    5,41 

LMSH 40 1.911 
        

2,10  30 1.628
       

1,84  50 3.070 
        

1,67                    1,87 

MAIN 0,7 892 
        

0,08  0,38 918
       

0,04  0,25 800 
        

0,03                    0,05 

MASA 1,633 187 
        

0,87  1 254
       

0,39  1,838 221 
        

0,83                    0,70 

MERK 1.400 25.500 
        

5,49  2.000 49.000
       

4,08  2.300 43.700 
        

4,34                    4,64 

MLBI 4.889,99 51.900 
        

9,42  4.040,01 53.600
       

7,57  3.600 49.500 
        

7,27                    8,09 
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MYOR 25 926 
        

2,70  35 1.663
       

2,10  40 1.347 
        

2,97                    2,59 

SCCO 70 1.000 
           
7,00  70 1.300

           
5,38  60 1.450 

          
4,14                    5,51 

SMGR 44,312 22.435 
        

0,20  109,206 45.490
       

0,24  149,66 4.245 
        

3,53                    1,32 

SMSM 22,552 299 
        

7,54  28,531 318
       

8,97  40 435 
        

9,20                    8,52 

TCID 220 4.463 
        

4,93  250 6.125
       

4,08  252 4.905 
        

5,14                    4,72 

TOTO 300 7.000 
        

4,29  400 7.000
       

5,71  350 8.000 
        

4,38                    4,79 

TSPC 30 131 
        

0,49  25 843
       

2,97  25 677 
        

3,69                    2,38 

TRST 3 6.180 
        

2,29  5 163
       

3,07  5 215 
        

2,33                    2,56 

UNVR 200 4.865 
        

4,12  215 5.257
       

4,08  262 4.930 
        

5,31                    4,50 

RATA-RATA HARGA SAHAM KESELURUHAN 4,07
Sumber : data diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Dividend..., Intan Widyastuti, Ma.-IBS, 2010



LAMPIRAN 3 

 

RATA-RATA HARGA SAHAM SEBELUM PENGUMUMAN HDY 2006 

              
 

 
 
 
 

 
         Sumber : data diolah  

 

RATA-RATA HARGA SAHAM SESUDAH PENGUMUMAN HDY 2006 

 
 

 

 

  Sumber : data diolah  
 

RATA-RATA HARGA SAHAM SEBELUM PENGUMUMAN HDY 2007 

               
 
 
 
 

 

 Sumber : data diolah  
 

 

 

 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
-1 10520.67 -6 10508.33 
-2 10483.33 -7 10347.67 
-3 10617.00 -8 10339.00 
-4 10523.00 -9 10455.67 
-5 10573.33 -10 10308.00 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
+1 10635.67 +6 10622.33 
+2 10710.67 +7 10696.67 
+3 10867.67 +8 10681.33 
+4 10852.67 +9 10694.33 
+5 10840.00 +10 10876.67 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
-1 13251.00 -6 13351.67 
-2 13240.00 -7 13496.00 
-3 13124.00 -8 13327.33 
-4 13182.33 -9 13466.00 
-5 13204.00 -10 13430.33 
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RATA-RATA HARGA SAHAM SESUDAH PENGUMUMAN HDY 2007 

                

 

 

 
  Sumber : data diolah  

 

RATA-RATA HARGA SAHAM SEBELUM PENGUMUMAN HDY 2008 

 

 

 

 
   Sumber : data diolah  

 

RATA-RATA HARGA SAHAM SESUDAH PENGUMUMAN HDY 2008 

 

 

 

 
   Sumber : data diolah  

 

 

 

 

 

 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
+1 13593.00 +6 13670.00 
+2 13597.33 +7 13620.67 
+3 13646.33 +8 13585.00 
+4 13662.00 +9 13420.33 
+5 13591.33 +10 13544.00 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
-1 12282.33 -6 12506.67 
-2 12391.00 -7 12474.00 
-3 12433.00 -8 12366.00 
-4 12262.33 -9 12409.00 
-5 12330.00 -10 12390.67 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
+1 12482.33 +6 12895.33 
+2 12413.33 +7 12916.67 
+3 12866.00 +8 12821.67 
+4 13096.67 +9 12538.00 
+5 12867.67 +10 12926.00 
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LAMPIRAN 4 

 

RATA-RATA HARGA SAHAM SEBELUM PENGUMUMAN LDY 2006 

 
 
 
 
 
               

   
   Sumber : data diolah 
 

 
 

RATA-RATA HARGA SAHAM SESUDAH PENGUMUMAN LDY 2006 

             

 

 

 
   Sumber : data diolah 

 
 

RATA-RATA HARGA SAHAM SEBELUM PENGUMUMAN LDY 2007 

        
 
 
        

   
  
 
   Sumber : data diolah  

 
 

 

 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
-1 3320.00 -6 3314.06 
-2 3284.69 -7 3302.50 
-3 3285.94 -8 3324.06 
-4 3319.06 -9 3293.44 
-5 3319.06 -10 3278.13 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
+1 3234.06 +6 3287.19 
+2 3220.94 +7 3285.94 
+3 3197.50 +8 3258.44 
+4 3198.13 +9 3253.75 
+5 3240.00 +10 3229.06 

Hari Rata-rata harga saham  Hari Rata-rata harga saham  
-1 4781.00 -6 4695.75 
-2 4750.19 -7 4570.06 
-3 4685.81 -8 4488.19 
-4 4647.69 -9 4509.25 
-5 4686.31 -10 4489.75 
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RATA-RATA HARGA SAHAM SESUDAH PENGUMUMAN LDY 2007 

              

 

  

Sumber : data diolah 

 

RATA-RATA HARGA SAHAM SEBELUM PENGUMUMAN LDY 2008 

               
 
 
 
 
 
 

Sumber : data diolah 
 
 
 

RATA-RATA HARGA SAHAM SESUDAH PENGUMUMAN LDY 2008 

  

 

 

 
Sumber : data diolah 

 

 

 

 

 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
+1 4665.31 +6 4575.81 
+2 4663.63 +7 4530.88 
+3 4576.19 +8 4502.06 
+4 4557.00 +9 4488.31 
+5 4603.75 +10 4483,63 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
-1 1939.13 -6 1921.25 
-2 1951.13 -7 1935.06 
-3 1926.81 -8 1923.75 
-4 1922.06 -9 1925.63 
-5 1941.44 -10 1943.13 

Hari Rata-rata harga saham Hari Rata-rata harga saham  
+1 1897.00 +6 1913.69 
+2 1893.75 +7 1922.19 
+3 1918.44 +8 1867.81 
+4 1880.13 +9 1879.44 
+5 1868.00 +10 1855.94 
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LAMPIRAN 5 

HASIL OUTPUT SPSS 
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