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ABSTRACT 

This research objective is to analyze the influence of dividend announcement by 

share return on LQ45 in Jakarta Stock Exchange. This research objective takes a 

sample from 22 companies of 45 liquid companies by purposive sampling method. 

These are two kinds of samples, increasing dividend and decreasing dividend. The 

days of observation will be divided into 30-days estimation period and 11-days event 

period, including 5 days before and after event 

The method used in this research is event study that observes the stock price 

movement in the capital market. To examine the existence of price reaction, the 

abnormal return test will be conducted during the event period. 

The result indicates that at significant level 5%, there is one working day which 

yields the abnormal return that is significant at the decreasing dividend on t=0. 

Whereas the increasing dividend reveals that there are four days that deliver the 

abnormal return which is significant on t-4, t-3, t-1, and t+5. 

The final conclusion is that the dividend announcement has influenced to the 

share return, both in increasing dividend categories or decreasing dividend categories. 

  Key words: Dividend announcement, abnormal return 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk 

membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu 

usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan 

dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Fungsi utama 

pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi 

pembiayaan suatu perusahaan atau emiten. Bagi masyarakat yang memiliki 

kelebihan dana (investor) dan berminat untuk melakukan investasi, hadirnya 

lembaga pasar modal di Indonesia memberikan alternatif pilihan investasi. 

Berbagai jenis surat berharga (securities) dijual di pasar tersebut, salah satunya 

adalah saham. Saham perusahaan go public tergolong sebagai komoditi investasi 

berisiko tinggi, karena sifatnya yang peka terhadap berbagai perubahan. 

Perubahan tersebut dapat bersumber dari luar maupun dari dalam negeri, seperti 

perubahan di bidang politik, ekonomi, regulasi, maupun perubahan kondisi 

perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) itu sendiri. 

Tentunya sesuatu yang berisiko tinggi maka besar harapan investor untuk 

memperoleh return yang tinggi pula dari suatu saham. Oleh karena itu, tujuan dari 

investor menanamkan modalnya dalam bentuk saham adalah untuk 

memaksimalkan kekayaan dalam memperoleh return baik berupa dividen maupun 

capital gain saat saham tersebut dijual. Para investor juga harus siap menanggung 
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kerugian apabila terjadi penurunan harga. Sebaliknya pihak manajemen 

perusahaan juga berusaha memaksimalkan kesejahteraan shareholder melalui 

kewenangan yang diberikan dalam membuat keputusan. 

Aktivitas transaksi perdagangan di pasar modal mengakibatkan volume 

perdagangan saham digunakan oleh investor untuk mengetahui keinformatifan 

pengumuman dividen, dengan kata lain untuk mengetahui informasi yang 

dipublikasikan tersebut benar-benar membuat keputusan perdagangan di atas 

normal. 

Peristiwa atau event yang dipilih adalah pengumuman dividen. 

Pengumuman pembagian dividen merupakan informasi yang cukup penting 

karena mengandung muatan informasi yang berkaitan dengan keuntungan masa 

depan. Jika suatu pengumuman dividen dapat mengakibatkan reaksi suatu harga 

saham, maka dapat diartikan pengumuman tersebut mengadung informasi. 

Abnormal return dapat dijadikan alat untuk mengukur reaksi harga saham sebagai 

nilai perubahan harga. Sehingga, jika pengumuman pembayaran dividen dapat 

memberikan abnormal return yang tidak signifikan kepada pasar maka dapat 

disimpulkan bahwa pengumuman tersebut tidak mengandung informasi. Begitu 

sebaliknya, suatu pengumuman pembayaran dividen yang memberikan abnormal 

return secara signifikan, maka dianggap bahwa pengumuman tersebut 

mengandung informasi. 

 Sularso (2003) meneliti mengenai pengaruh pengumuman dividen terhadap 

perubahan harga saham sebelum dan sesudah ex-dividend date di Bursa Efek 

Jakarta, dan hasilnya menyatakan bahwa peristiwa pengumuman dividen sebelum 
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dan sesudah ex-dividend date berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan 

harga saham. 

Amah (2009) meneliti mengenai pengaruh publikasi dividen terhadap reaksi 

harga saham dan volume perdagangan saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan hasilnya menyatakan bahwa peristiwa 

publikasi dividen berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham dan volume 

perdagangan pada perusahaan manufaktur. 

 Basyori (2008) meneliti mengenai pengaruh pengumuman dividen 

terhadap return saham, dan hasilnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

abnormal return di sekitar tanggal pengumuman dividen ketika perusahaan 

melakukan penuruan pembayaran dividen atau melakukan kenaikan pembayaran 

dividen. 

 Nugroho (2006) meneliti mengenai pengaruh pengumuman dividen 

terhadap saham, dan hasilnya menyatakan bahwa pengaruh pengumuman 

pembayaran dividen (penurunan dividen) memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. Sebaliknya pada pengumuman pembayaran dividen 

(kenaikan dividen) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham. 

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian yang sudah dilakukan 

ditemukan adanya penelitian terhadap kandungan informasi dividen yang masih 

berbeda. Oleh karena itu, penulis akan membahas kembali mengenai “Analisis 

Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Harga Saham Pada Saham LQ45 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2  PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Apakah pengumuman penurunan dividen berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham? 

b. Apakah pengumuman kenaikan dividen berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham? 

 

1.3  PEMBATASAN MASALAH 

Perusahaan yang diteliti hanyalah 45 perusahaan yang dikategorikan sebagai 

saham yang liquid atau yang dikenal dengan LQ45  dan tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Selain itu, hanyalah perusahaan  yang melakukan pengumuman 

pembayaran dividen tunai pada tahun 2007-2009 serta yang mengalami kenaikan 

dan penurunan jumlah dividen yang akan dibayar. 

 

1.4  TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah ingin 

mengetahui apakah pengumuman dividen yang akan dibayar mengandung 

informasi bagi para investor serta apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap 

kenaikan dan penurunan pembayaran dividen tunai terhadap harga saham.  
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian itu sendiri antara lain ditujukan untuk: 

a. Investor 

 Memberikan gambaran risiko investasi di pasar modal dan dapat dijadikan 

sebagai masukan dalam pengambilan keputusan investasi pengumuman 

terhadap harga saham. 

b. Bagi pihak lain (umum) 

Memberikan atau menambah wawasan bagi para pembaca, baik   

masyarakat akademik maupun masyarakat umum tentang investasi, 

khususnya bagi mereka yang ingin lebih memperdalam masalah ini kiranya 

dapat dipergunakan sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Berikut ini merupakan gambaran awal pada penelitian ini, isi dari pembahasan 

akan dibagi menjadi lima  bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN  TEORI  DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini mengulas tentang tinjauan pustaka dan teori yang berkaitan, kerangka 

penelitian dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode analis, mulai dari ruang lingkup 

penelitian, populasi dan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, model 

empiris berserta hipotesis.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.  

Memuat hasil analisis data menggunakan pengukuran variabel dan uji statistik. 

Selain itu dijelaskan pula mengenai pengujian hipotesis pada kedua kelompok 

pembayaran dividen (kenaikan dan penurunan dividen), proses mendapatkan 

abnormal return perusahaan, dan impikasi penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.  

Memuat tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 

diperoleh dari penelitian ini 
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BAB II 

LANDASAN TEORI & PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1.1  PASAR MODAL 

 Financial market atau pasar keuangan merupakan sarana bagi setiap 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan serta mendukung sumber dananya. Pasar 

modal itu sendiri merupakan bagian dari pasar keuangan yang ada pada satu 

sistem keuangan. Pasar keuangan terdiri dari pasar uang (money market) dan pasar 

modal (capital market). Money market atau pasar uang lebih berkenaan dengan 

penyediaan dana-dana yang sifatnya jangka pendek, sebaliknya capital market 

atau pasar modal terkait dengan penyediaan dana-dana yang sifatnya jangka 

panjang. Adapun perbedaan pada keduanya ialah pasar uang lebih banyak 

dimanfaatkan oleh sektor perbankan dan sebagian kecil perusahan-perusahaan 

besar. Sementara itu pasar modal menjadi alternatif sumber dana bagi perusahaan 

yang membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar serta menjadi satu 

media atau instrumen investasi bagi para investor untuk menanamkan modalnya. 

 Pasar modal mempunyai definisi sebagai wahana untuk mempertemukan 

pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki 

dana tersebut menurut Bursa Efek Indonesia yang tertera pada website. Pasar 

modal juga dapat didefinisikan lebih terperinci sebagai pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjual belikan, 
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baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. (Husnan, 2001, 4) 

 Secara langsung, pasar modal memberikan pengaruh terhadap fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan merupakan 

bagian dari suatu sistem keuangan yang tadi disebutkan. Beberapa fungsi pasar 

modal menurut Usman, Riphat, Ika (1997, 13) dikatakan bahwa: 

a. Sebagai sumber penghimpunan dana 

Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah 

pasar modal selain sektor perbankan dimana yang diketahui sebagai media 

perantara keuangan dengan sistem konvensional. Pada pasar modal 

perusahaan bisa masuk ke dalam pasar untuk menggalang dana dalam 

jumlah yang besar sesuai yang diinginkan tanpa tersangkutnya masalah 

batasan besarnya dana seperti halnya yang ditemukan bila memenuhi 

kebutuhan dana melalui perbankan yang terkait dengan Batas Maksimal 

Pemberian Kredit (BMPK). 

b. Sebagai alternatif investasi para pemodal 

Pada pasar modal, umumnya surat berharga, saham, obligasi diperjual 

belikan oleh pemilik dana atau perusahaan. Salah satu kemudahan yang bisa 

didapat investor menanamkan modalnya di pasar modal ialah investor dapat 

lebih fleksible dalam memindahkan dananya dari satu perusahaan ke 

perusahaan lainnya. Tidak demikian jika menginvestasikannya pada 

perbankan yang juga hanya mempunyai tingkat keuntungan relatif kecil. 
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c. Pemerataan pendapatan 

Perusahaan-perusahaan yang sudah go-public secara tidak langsung 

memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki keuntungan 

dari perusahaan tersebut sebagai turut serta kepemilikan dari perusahaan.  

d. Sebagai pendorong investasi 

Tentunya, dengan semakin besarnya insentif dari para investor terhadap 

pasar modal sabagai sarana mereka, maka turut memberikan kontribusinya 

kepada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus meningkat. 

e. Penghimpunan dana dengan biaya relatif murah 

Dalam melakukan penghimpunan dana, perusahaan membutuhkan biaya 

yang relatif kecil jika diperoleh melalui penjualan saham daripada 

meminjam ke bank. 

 

2.1.2 PASAR PERDANA dan PASAR SEKUNDER 

 Di dalam perdagangan efek, dikenal dua macam pasar yaitu pasar perdana 

dan pasar sekunder. Pasar perdana (primary market) adalah pembelian surat 

berharga oleh investor sebelum surat berharga tersebut dicatatkan ke bursa utama. 

Pada pasar perdana, proses transaksi dilakukan oleh investor dan perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga melalui pialang (Usman, Riphat, Ika, 1997). 

 Ada tiga fungsi yang terjadi pada pasar perdana, yakni: 

a. Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dengan agen penjual. 

b. Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjaminan emisi dan 

emiten. 

c. Penyerahan efek kepada pemodal. 
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 Penawaran umum (public offering) biasanya berlangsung dalam suatu 

periode tertentu. Periode penawaran umum adalah periode dimana efek 

ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi melalui para agen penjualan yang 

ditunjuk. Sementara yang dimaksud dengan penjatahan saham adalah 

pengalokasian efek pesanan para investor sesuai dengan jumlah efek yang 

tersedia. Apabila suatu efek mulai tercatat di bursa, maka pada saat itulah efek 

tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Perdagangan ini masuk ke suatu pasar 

yang lain yang disebut dengan pasar sekunder (secondary market). 

Pada dasarnya pasar sekunder memiliki lima fungsi utama, yakni: 

a. Memberikan likuiditas pada efek yang menjadi instrumen perdagangan. 

b. Pasar sekunder yang terorganisir memungkinkan pembentukan harga yang 

wajar. 

c. Memungkinkan pemodal dapat melakukan diversifikasi investasi dengan 

jumlah yang terbatas. 

d. Secara makro, pasar sekunder yang aktif dapat mengurangi country risk dari 

penanaman modal asing yang bersifat langsung. 

e. Pandangan makro lainnya adalah bahwa pasar sekunder yang aktif dan efisien 

dapat dijadikan salah satu leading indicator dalam memahami arah 

perkembangan perekonomian. 

 

2.1.3 SAHAM 

 Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal 

dari suatu perseroan terbatas (Siamat, 2005). Dalam transaksi jual beli di Bursa 
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Efek, saham atau sering pula disebut dengan shares merupakan instrumen yang 

paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut dapat diterbitkan dengan cara 

atas nama atau atas unjuk. Selanjutnya saham dapat dibedakan antara saham biasa 

(common stocks) dan saham preferen (preferred stock). 

 Pada kedua jenis saham terbut terdapat beberapa perbedaan. Pada saham 

biasa (common stocks), dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh 

laba dan memiliki hak suara atau one share one vote. Selain itu pada saham biasa, 

hak memperoleh pembagian kekayaan apabila bangkrut dilakukan setelah 

kewajiban perusahaan dilunasi. Saham preferen (preferred stocks) mempunyai 

perbedaan lain, yaitu memiliki hak paling dahulu dalam memperoleh dividen dan 

tidak memiliki hak suara. Kelebihan pada saham preferen juga dapat 

mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. 

 

2.1.4 RETURN SAHAM 

 Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Menurut 

Jogiyanto (1998, 109), return saham dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi 

(realized return) dan expected return. Return realisasi merupakan return yang 

sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi ini penting 

dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko 

di masa mendatang. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan di masa 

mendatang dan masih bersifat tidak pasti. Dalam melakukan investasi, investor 

dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) antara return yang akan diperoleh 

dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar return yang akan diperoleh 

dari investasi semakin besar risikonya, sehingga dikatakan bahwa return 
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ekspektasi memiliki hubungan positif dengan risiko. Risiko yang lebih tinggi 

biasanya dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return yang lebih 

tinggi pula (high risk high return, low risk low return).  

 Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain or loss 

(keuntungan atau kerugian selisih harga). Current income adalah keuntungan yang 

didapat melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti dividen. Keuntungan 

ini biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan 

secara cepat. Misalnya, dividen saham yaitu yang dibayarkan dalam bentuk saham 

yang bisa dikonversi menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang 

diterimanya, sedangkan capital gain (loss) merupakan selisih laba (rugi) yang 

dialami oleh pemegang saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi 

(rendah) dibandingkan harga saham sebelumnya. Jika harga saham sekarang (Pt) 

lebih tinggi dari harga saham periode sebelumnya (Pt-1) maka pemegang saham 

mengalami capital gain. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemegang saham akan 

mengalami capital loss. 

 

 2.1.5 DIVIDEN 

   Dividen (dividend) dapat diartikan sebagai pembagian aktiva perusahaan 

kepada pemegang saham perusahaan. Dividen itu sendiri dapat dibayar dalam 

bentuk cash atau uang tunai, saham perusahaan, ataupun aktiva lainnya. Semua 

dividen diwajibkan diumumkan oleh dewan direksi sebelum dividen tersebut 

menjadi kewajiban perusahaan (Simamora, 2000, 423). Dividen juga dapat 

diartikan sebagai distribusi kas oleh perseroan atau perusahaan kepada pemegang 
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sahamnya. Dividen dinyatakan sebagai jumlah spesifik per lembar saham biasa. 

Ada pula dividen yang dinamakan dividen kas, yaitu pembagian laba oleh 

perusahaan kepada pemegang sahamnya berdasarkan jumlah lembar saham yang 

dimiliki. Biasanya perusahaan membayar dividen kas ketika saldo laba 

mencukupi, kas yang memadai, dan tindakan formal oleh dewan direksi. Jumlah 

saldo yang tergolong besar tidak harus berarti bahwa perusahaan mampu 

membayar dividen. Perusahaan atau dewan direksi juga tidak wajib 

mengumumkan dividen setiap tahunnya, bahkan walaupun terdapat saldo kas yang 

cukup besar untuk membagikan dividen. 

   Apabila yang terjadi adalah kurangnya dana ataupun posisi kas yang sangat 

ketat, maka direksi perusahaan terpaksa untuk mengurangi atau bahkan 

meniadakan pembayaran dividen. Keputusan pembayaran itu harus dipikirkan 

secara matang karena dividen sering menjadi elemen kunci dalam imbalan yang 

diharapkan oleh para investor dari saham yang dimilikinya. Harga pasar saham 

sering sekali jatuh secara dramatis pada saat pengumuman dividen ternyata lebih 

kecil daripada yang diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, sebagian besar 

perusahaan mencoba mempertahankan catatan pembayaran dividen yang stabil 

demi  membuat saham mereka kelihatan menarik bagi para investor.  

2.1.5.1 Kebijakan Dividen 

   Kebijakan dalam pemberian dividen pun memberikan dua alternatif dalam 

pelaksanaannya yaitu laba bersih yang didapat diinvestasikan kembali ke 

perusahaan sebagai laba ditahan (retain earning) atau akan dibagikan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk dividen. Kedua alternatif kebijakan tersebut 

ANALISIS PENGARUH..., NATASHA GARRINI, Ma.-IBS, 2010



26 

memberikan dampak yang berbeda bahwa apabila perusahaan memutuskan untuk 

menahan laba yang diapat maka akan bisa meningkatkan atau memperbesar 

sumber dana internal perusahaan serta meningkatkan kemampuan perusahaan 

untuk mengembangkan perusahaan. Tetapi, apabila memutuskan untuk membagi 

laba dalam bentuk dividen maka akan mengurangi jumlah laba yang ditahan yang 

pada akhirnya akan mengurangi sumber dana internal yang akan digunakan untuk 

mengembangkan perusahaan (Sutrisno, 2000, 303). Selain mengenal adanya 

kebijakan dividen, terkait pula dengan rasio pembayaran dividen atau yang disebut 

sebagai dividend payout ratio yaitu menentukan jumlah laba yang dapat ditahan 

sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba yang ditahan maka semakin 

sedikit pula jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran. Pandey (2001) 

yang dikutip oleh Satwiko, Nachrowi dan Manurung (2005) mengatakan bahwa 

kemungkinannya sangat besar bagi sebagian besar perusahaan untuk 

meningkatkan dividen-nya saat terjadi peningkatan earnings. Pada saat terjadi 

penurunan earnings terdapat kemungkinan yang besar bagi perusahaan untuk 

menurunkan dividen-nya. Pada saat terjadi kerugian, terdapat kemungkinan yang 

besar untuk mengabaikan atau tidak membayar dividen. Hasil penelitian Pandey  

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sangat memperhitungkan dividen 

periode lalu dan earnings periode sekarang dalam menentukan dividen periode 

sekarang. 

    Menurut Atmaja (2001), dalam prakteknya ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen, yaitu antara lain 

adalah perjanjian utang pembatasaan saham preferen, fluktuasi laba, pengendalian, 

ketidakcukupan laba, ketersediaan kas, kebutuhan dana untuk berinvestasi. 
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   Sebagai investor yang menanamkan modalnya pada suatu investasi, 

informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan 

berinvestasi. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan oleh para investor di 

pasar modal ialah informasi mengenai pengumuman perubahan dividen. Informasi 

tersebut dapat menjadi dasar bagi investor untuk menentukan the firms earnings 

dan the expected future earning (Miller and Rock, 1985). Pentingnya informasi 

yang harus diketahui oleh investor tersebut berkaitan dengan dividen signaling 

theory oleh Bhattacharya (1979) yang mendasari dugaan bahwa pengumuman 

perubahan cash dividend mempunyai kandungan informasi yang mengakibatkan 

timbulnya reaksi harga saham. 

   Dalam teori ini dijelaskan bahwa adanya informasi yang menjadi asumsi 

bagi investor dimana cash dividend  yang dibayarkan merupakan sinyal dari suatu 

prospek perusahaan di masa mendatang. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan 

adanya asymmetric information antara manajer dengan investor, sehingga 

digunakannya informasi tersebut oleh investor sebagai sinyal tentag prospek 

perusahaan. Investor menganggap bahwa adanya sinyal positif apabila terjadi 

peningkatan dividen karena perusahaan dianggap mempunyai prospek yang cerah, 

dan sebaliknya jika terjadi penurunan dividen maka investor beranggapan bahwa 

prospek perusahaan tidak cerah. 

   Terdapat tiga syarat yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan 

kebijakan dividen sebagai sinyal (Ross, 1997), yaitu: 

a. Manajemen harus selalu memiliki insentif yang sesuai untuk mengirimkan 

sinyal yang jujur, walaupun pada kenyataannya adalah berita buruk. 
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b. Sinyal dari perusahaan yang tergolong sukses tidak mudah diikuti oleh 

pesaingnya yaitu perusahaan yang kurang sukses. 

c. Sinyal itu harus memiliki hubungan yang cukup berarti dengan kejadian yang 

diamati. 

 Dari sudut pandang kebanyakan investor, salah satu indikator penting untuk 

menilai prospek perusahaan di masa mendatang apakah baik atau tidak yaitu 

dengan cara melihat dividen yang dibayarkan. Secara teoritis suatu perusahaan 

yang mampu memperoleh laba yang besar maka semakin mampu perusahaan 

membagikan dividen yang besar. Pembagian dividen tersebut  akan menjadi daya 

tarik bagi investor untuk berinvestasi dan mempengaruhi profitabilitas perusahaan 

yang semakin membaik di masa nanti. 

   Sebagian besar perusahaan mencoba mempertahankan catatan pembayaran 

dividen yang stabil demi membuat saham mereka kelihatan menarik bagi para 

investor. Sebagian perusahaan lainnya mencoba membuat perusahaanya terlihat 

menarik dengan pembayaran dividen yang besar. Namun, tidak selalu dengan 

dividen yang dibagikan besar akan menarik investor dalam berinvestasi, ada 

beberapa investor yang justru lebih menyukai pembagian dividen yang kecil. 

Investor yang menyukai dividen lebih kecil, mempertimbangkan faktor tax atau 

pajak yang dapat menjadi keuntungan mereka. Dividen yang kecil maka akan 

dikenakan pajak yang kecil, begitu pula sebaliknya jika dividen besar maka akan 

dikenakan pajak yang besar (Jones, 2007).  
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2.1.5.2 Kontroversi Kebijakan Dividen 

   Miller dan Modidliani (1961) berargumen bahwa kebijakan dividen tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan, sementara pendapat lain mengatakan bahwa 

dividen yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan, dan argumen terakhir 

tercatat bahwa dividen rendah yang akan meningkatkan nilai perusahaan. 

  Argumen mengenai dividen yang dibayar tinggi atau dikenal dengan bird in 

the hand theory, mengatakan bahwa pembayaran dividen yang dilakukan akan 

mengurangi ketidakpastian, yang berarti mengurangi risiko yang pada giliran 

selanjutnya mengurangi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang 

saham. Beberapa investor menyukai pendapat bahwa dividen yang tinggi akan 

membantu mengurangi ketidakpastian. Hal demikian dikarenakan dividen diterima 

saat sekarang, sedangkan capital gain diterima saat mendatang, ketidakpastian 

dividen menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ketidakpastian capital gain. 

Adapun yang mendasari argumen tersebut ialah Gordon (1961) menyebutkan 

bahwa nilai saham akan ditentukan oleh present value dari dividen yang akan 

diterima investor saat ini dan di masa mendatang 

  Sementara itu argumen mengenai dividen dibayar rendah mengatakan 

bahwa yang menjadi dasar argumen tersebut adalah variabel pajak dan floatation 

cost. Pajak capital gain biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas 

dividen (Litzenberger and Ramaswamy, 1978), dan pada kenyataannya investor 

mempunyai tingkat pajak yang berbeda sehingga efek pajak tersebut tidak dapat 

disamaratakan. Floatation cost juga dikeluarkan oleh perusahaan jika 

membayarkan dividen dan kemudian menerbitkan saham. Oleh karena itu, 
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perusahaan akan lebih baik membayarkan dividen rendah sehingga tidak harus 

menerbitkan saham baru. 

 

 2.1.5.3 Teori Dividen 

  Ada beberapa teori dividen yang pernah dikemukakan oleh para ahli 

peneliti (Nugroho, R. 2006): 

a. Teori Residu Dividen (Residual Dividend of Theory) 

Tujuan dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam periode sebenarnya 

adalah untuk kesejahteraan para pemegang saham. Namun biasanya  tidak 

semua keuntungan (dividen) yang diperoleh dibagikan kepada para pemegang 

saham, tetapi sebagian darinya ditahan (retain earning). Alasan perusahaan 

untuk tidak membagikan dividen melainkan untuk ditahan adalah dilihatnya 

ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Jika keuntungan atas 

kesempatan investasi tersebut sama atau lebih besar dari tingkat keuntungan 

yang disyaratkan, maka laba memang sebaiknya tidak dibagikan. Laba 

dibagikan kepada pemegang saham apabila ternyata keuntungan dari 

reinvestasi lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang disyaratkan. 

Oleh sebab itu yang dinamakan dengan residual dividend of theory adalah sisa 

laba yang tidak diinvestasikan kembali. Suatu perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dananya dalam berinvestasi, akan berusaha mendapatkan dana dari 

hutang yang biasanya biaya modalnya rendah dan dari laba ditahan. Apabila 

masih belum mencukupi, maka perusahaan akan mengeluarkan saham baru 

yang biasanya biaya modalnya lebih mahal. Oleh karenanya, penggunaan laba 

ditahan dan emisi saham baru tergantung dari return reinvestment. 
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b. Dividen Model Walter (Walter’s Dividend Model) 

Teori dividen ini berpendapat bahwa selama keuntungan yang diperoleh dari 

reinvestasi lebih tinggi dibanding dengan biayanya, maka reinvestasi tersebut 

cenderung akan meningkatkan harga saham atau nilai perusahaan. 

c. Dividen Model Modigliani dan Miller (Modigliani and Miller’s Model) 

Modigliani dan Miller mengemukakan bahwa pada dasarnya pada kondisi 

keputusan investasi yang given pembayaran dividen yang tidak relevan untuk 

diperhitungkan, karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang 

saham. Menurut Modigliani dan Miller, kenaikan nilai perusahaan 

diperngaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keutungan atau 

earning power dari aset perusahaan. Oleh karena itu, nilai perusahaan 

ditentukan oleh keputusan investasi. Sementara itu keputusan laba yang 

diperoleh akan dibagikan dalam bentuk cash dividend atau ditahan sebagai 

laba ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Pendapat yang 

dikemukakan ini didukung oleh beberapa asumsi, yaitu: 

 Pasar modal sempurna dimana para investor berpikir rasional. 

 Tidak ada pajak bagi perorangan maupun pajak penghasilan 

perusahaan. 

 Tidak ada biaya emisi dan tidak ada biaya transaksi. 

 Informasi tentang investasi tersedia untuk setiap individu. 

Pendapat Modigliani dan Miller ini ditekankan bahwa pengaruh pembayaran 

dividen terhadap kesejahteraan pemegang saham akan diimbangi dengan 

jumlah yang sama dengan sumber dana yang lain, dengan kata lain apabila 

perusahaan membayar dividen maka perusahaan harus mengganti dengan 
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mengeluarkan saham baru sebagai pengganti sejumlah pembayaran dividen 

tesebut. Demikianlah, adanya kenaikan pembayaran dividen akan diimbangi 

dengan penurunan harga saham sebagai akibat dari penjualan saham baru.  

 

 2.1.5.4 Pengumuman Dividen 

  Berkaitan dengan pengumuman dividen, terdapat beberapa tanggal penting 

yang menjadi perhatian khususnya investor dalam prosedur pembagian dividen 

adalah sebagai berikut (Weston and Bringham, 1998 kutipan oleh Sularso, A., 

2003)  

a.  Tanggal Pengumuman (declaration date) adalah tanggal pada saat direksi 

mengumumkan dividen. Pada tanggal tersebut dividen menjadi kewajiban 

perusahaan dan dicatat pada buku perusahaan. Tanggal pengumuman ini 

biasanya beberapa minggu sebelum tanggal pembayaran dividen.  

b.  Cum Dividend adalah tanggal dimana seluruh pemegang saham perusahaan 

sampai batas tanggal tersebut berhak mendapatkan dividen.  

c.  Tanggal pencatatan (date of record) merupakan tanggal yang dipilih oleh 

dewan direksi untuk mendaftar para pemegang saham yang berhak 

menerima dividen. Karena waktu yang tersita untuk menyususn daftar para 

pemegang saham, maka tanggal pencatatan biasanya dua atau tiga  minggu 

setelah tanggal pengumuman dividen, namun sebelum tanggal pembayaran 

dividen.  

d.  Ex Dividend yaitu tanggal pada waktu pemegang saham tidak lagi berhak 

mendapat dividen.  
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e.  Tanggal Pembayaran (date of payment) adalah tanggal dividen benar-benar 

dibayarkan. Pembayaran biasanya berlangsung beberapa minggu setelah 

tanggal pengumuman dividen. 

 

2.1.6 INDEKS LQ45 

Terdapat istilah di pasar modal yaitu saham blue chip, blue chip  merupakan 

saham unggulan atau saham yang nilai kapitalisasi dan tingkat likuditasnya tinggi 

serta konsisten dalam memberikan dividen. Saham LQ45 merupakan saham yang 

tergolong kedalam saham blue chip. 

Indeks LQ45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling 

liquid dan memiliki nilai kapitalisasi besar hal itu merupakan indikator likuidasi. 

Indeks LQ45 menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas 

perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap bulan Februari dan 

Agustus). Oleh karena itu, saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu 

berubah (website BEI). 

Beberapa kriteria seleksi dalam penentuan suatu emiten tergolong ke dalam 

kategori indeks LQ45 adalah: 

a. Berada pada top 95% dari total rata-rata tahunan nilai transaksi saham di 

pasar regular serta berada pada top 90% dari rata-rata tahunan kapitalisasi 

pasar. 

b. Merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi 

industri BEI sesuai dengan nilai kapitalisasi dan berdasarkan frekuensi 

transaksi (Tjiptono,2001, 95-96). 
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Indeks LQ45 yang hanya merupakan 45 saham yang telah dipilih melalui berbagai 

kriteria pemilihan, sehingga akan terdiri dari berbagai saham dengan likuiditas dan 

kapitalisasi pasar yang tinggi. Berikut merupakan beberapa kriteria seleksi utama 

dalam penetuan suatu saham dapat tergolong ke dalam kategori LQ45: 

a. Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar regular (rata-

rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

b. Ranking berdasar kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 

bulan terakhir). 

c. Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia minimum 3 bulan. 

d. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensinya 

dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar regular. 

 

Saham-saham yang termasuk di dalam LQ45 akan terus dipantau dan setiap 6 

bulan akan diadakan review (awal Februari dan Agustus). Jika suatu saham sudah 

tidak termasuk dalam kriteria maka akan diganti dengan saham lain yang 

memenuhi kriteria. Pemilihan saham-sahaam LQ45 dipilih oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melalui komite penasehat yang terdiri dari para ahli di Badan 

Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM), universitas, dan professional di bidang 

pasar modal (Jakarta Stock Exchange). 

 

2.1.7 BURSA EFEK 

 Bursa efek sebenarnya sama dengan pasar-pasar lainnya, yaitu tempat 

dimana bertemunya pejual dan pembeli. Hanya saja, di bursa efek yang 

diperdagangkan adalah efek-efek atau surat berharga. Dahulu, di Indonesia terdapat 
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dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). 

Namun, sekarang keduanya sudah menjadi satu yang dikenal dengan Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 Pengertian bursa efek sebagaimana disebutkan di dalam website Bursa Efek 

Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan meyediakan sistem atau sarana 

untuk perdagangan efek. Menurut UU No. 8 Tahun 1995 pengertian bursa efek 

adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana 

untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan 

tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 

 Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bursa 

efek merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sistem dan saran dalam pasar 

modal. Tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk menyelenggarakan 

perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham dari bursa efek 

adalah para pialang atau broker anggota bursa efek bersangkutan yang telah 

memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek 

 

2.1.8 EVENT STUDY 

Suatu pasar dikatakan sebagai pasar efisien jika pasar tersebut dapat 

menunjukkan harga-harga dari seluruh sekuritas secara cepat dan sepenuhnya 

mencerminkan keseluruhan informasi relevan yang tersedia (Jones, 2007, 321). 

Menurut Fama (1970) yang dikutip dari Jones (2007, 324), dari konsep pasar 

efisien tersebut dapat dibuat Efficient Market Hypothesis (EMH), yaitu suatu 

pernyataan yang formal namun sederhana dari pasar efisiensi yang membahas 

mengenai seberapa besar harga saham tersebut dapat sepenuhnya dan secara cepat 
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mencerminkan informasi yang ada.  Selain itu, pasar efisiensi juga terbagi menjadi 

3 bentuk yaitu weak form, semistrong form, dan strong from. Pasar efisien weak 

form, harga-harga mencermikan data harga di masa lalu dan volume data. 

Penggunaan technical analysis dapat digunakan pada pasar efisien lemah (weak 

form) untuk menilai perubahan harga di masa mendatang melalui chart dan grafik. 

Selain itu, pengujian pasar efisien lemah ini dapat dilakukan dengan uji korelasi 

antara variabel, yaitu uji ada atau tidaknya korelasi antara harga besok dengan 

harga kemarin. Selanjutnya pasar efisien semistrong form, pada bentuk pasar inilah 

dimana harga-harga mencerminkan informasi yang dipublikasikan yang ada selain 

data masa lalu dan bersifat tidak dapat memprediksi harga di masa mendatang 

berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Oleh karena semistrong form ini 

melibatkan informasi yang dipublikasikan, untuk itu pengujiannya digunakan event 

study. Terakhir adalah pasar efisien kuat (strong form) dimana selain data masa lalu 

dan informasi yang dipublikasikan, informasi yang tidak dipublikasikan juga turut 

menunjukkan cerminan dari harga pada pasar efisiensi kuat ini.     

 Event study merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk menguji 

kandungan informasi dari suatu pengumuman. Jika suatu pengumuman 

mengandung informasi, diharapkan pasar segera bereaksi pada saat pengumuman 

tersebut diterima (Pramastuti, 2007). Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi dapat diukur dengan 

menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan 

model abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan 

bahwa suatu pengumuman yang memiliki kandungan informasi akan memberikan 

abnormal return kepada pasar. 
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2.2 TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih memberikan 

hasil yang beragam. Misalnya Basyori (2008) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Pengumuman Dividen Terhadap Return Saham”, menyimpulkan bahwa 

pengumuman dividen mengandung informasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya abnormal return negatif di sekitar tanggal pengumuman dividen (t+5) 

yaitu pada ketagori perusahaan yang mengalami penurunan pembayaran dividen. 

Selain itu ditemukannya abnormal return positif di sekitar tanggal pengumuman 

dividen (t-2) yaitu pada kategori perusahaan yang mengalami kenaikan 

pembayaran dividen. Penelitian Basyori menggunakan metode pengambilan 

sampel yang sama dengan penulis yaitu purposive sampling dengan membagi 

sampel menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan yang mengalami penurunan 

dividen dan kenaikan dividen. Penelitian Basyori (2008) ini turut didukung oleh 

penelitian Kartini (2001) dengan judul “Reaksi Pemegang Saham Terhadap 

Pengumuman Perubahan Dividen” yang menyimpulkan bahwa pemegang saham 

beraksi negatif terhadap pengumuman penurunan pembayaran dividen. 

Sebaliknya, penelitian tersebut menyebutkan bahwa pemegang saham bereaksi 

positif terhadap pengumuman kenaikan pembayaran dividen.  

  Penelitian Nugroho (2006) dengan judul “Pengaruh Pengumuman Dividen 

Terhadap Return Saham”, menyimpulkan bahwa pengumuman dividen hanya 

mengandung informasi pada perusahaan yang mengalami penurunan dividen. 

Hasil pada penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tidak terdapat kandungan 

informasi pada perusahaan yang mengalami kenaikan dividen. Pada penelitiannya, 
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metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang 

membagi sampel-nya menjadi dua kelompok serta dalam pengujian dan analisis 

data digunakan one tail t-test.  

Penelitian pada saat kondisi krisis dilakukan oleh Setiawan dan Subekti 

(2005) dengan judul “Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat Secara 

Keputusan: Analisis Pengumuman Dividen Meningkat (Studi Empiris pada Bursa 

Efek Jakarta Selama Krisis Moneter”. Penelitian ini tidak hanya mengkategorikan 

pengumuman  pembayaran dividen yang mengalami kenaikan maupun penurunan, 

tetapi juga mengkategorikan pengumuman pembayaran dividen yang tetap. 

Pengujian terhadap pengumuman kenaikan pembayaran dividen menunjukkan 

bahwa investor beraksi positif signifikan terhadap pengumuman. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya abnormal return positif signifikan sebesar 1,42% . 

Sedangkan untuk pengujian terhadap pengumuman pembayaran dividen yang 

tetap juga menunjukkan pasar bereaksi positif signifikan terhadap pengumuman. 

Walaupun demikian, abnormal return positif signifikan yang muncul lebih besar 

(6,92%) pada pengujian terhadap pengumuman dividen konstan dibandingkan 

dengan pengujian terhadap pengumuman kenaikan pembayaran dividen (1,42%). 

Pada saat pengumuman penurunan pembayaran dividen, pasar menunjukkan 

reaksi yang negatif sehingga muncul abnormal return negatif signifikan sebesar 

1,10%.   

 Berbeda dengan peneliti lainnya, Amsari (1993) menyimpulkan bahwa 

tidak adanya bukti kandungan informasi di seputar tanggal pengumuman 

pembayaran dividen baik pada pengumuman kenaikan pembayaran dividen 

maupun pengumuman penurunan pembayaran dividen. Hal tersebut dinyatakan di 
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dalam thesis nya yang berjudul “Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Harga 

Saham Di Pasar Modal Indonesia”. 

 Beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan di atas menunjukkan hasil 

yang beragam. Hasil pengujian pengumuman kenaikan pembayaran dividen tidak 

selalu menunjukkan terdapat abnormal return positif yang signifikan. Selain itu, 

pada kondisi tertentu (krisis) menunjukkan bahwa pengumuman pembayaran 

dividen yang tetap dapat memberikan kandungan informasi yang berguna bagi 

investor sehingga menimbulkan reaksi positif. Hasil yang ditunjukkan pada 

penelitian Setiawan dan Subekti (2005) menyimpulkan bahwa investor lebih 

menyukai pengumuman pembayaran dividen tetap dibandingkan pengumuman 

kenaikan pembayaran dividen pada saat krisis, walaupun sama-sama memberikan 

abnormal return positif yang signifikan. 
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Tabel 2.1 

RINGKASAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

No. Judul Penulis Hasil 

1. Analisis Pengaruh 

Pengumuman Dividen 

Terhadap Return Saham 

 

Reaksi Pemegang Saham 

Terhadap Pengumuman 

Perubahan Dividen 

Basyori (2008) 

 

 

Kartini (2001) 

 Pengumuman kenaikan 

pembayaran dividen 

berpengaruh signifikan 

 Pengumuman penurunan 

pembayaran dividen 

berpengaruh signifikan 

2. 

Pengaruh Pengumuman 

Dividen Terhadap 

Return Saham 

Nugroho 

(2006) 

 Pengumuman kenaikan 

pembayaran dividen tidak 

berpengaruh signifikan 

 Pengumuman penurunan 

pembayaran dividen 

berpengaruh signifikan 

3. Pengujian Efisiensi 

Pasar Bentuk Setengah 

Kuat Secara Keputusan: 

Analisis Pengumuman 

Dividen Meningkat 

(Studi Empiris pada 

Bursa Efek Jakarta 

Selama Krisis Moneter) 

Setiawan dan 

Subekti (2005) 

 Pengumuman kenaikan 

pembayaran dividen  

berpengaruh signifikan 

 Pengumuman pembayaran 

dividen konstan, berpengaruh 

signifikan 

 Pengumuman penurunan 

pembayaran dividen 

berpengaruh signifikan 

4. Pengaruh Pengumuman 

Dividen Terhadap Harga 

Saham Di Pasar Modal 

Indonesia Amsari (1993) 

 Pengumuman kenaikan 

pembayaran dividen  tidak 

berpengaruh signifikan 

 Pengumuman penurunan 

pembayaran dividen tidak 

berpengaruh signifikan 
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2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.4 HIPOTESIS 

  Widoatmodjo (1996) menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan 

harga saham berubah adalah adanya persepsi yang berbeda dari masing-masing 

investor, sesuai dengan informasi yang dimiliki. Persepsi tersebut dicerminkan 

melalui rate of return atau ROR. Apabila sebagian besar investor suatu saham 

mempunyai persepsi bahwa ROR tersebut tidak memadai lagi, maka mereka akan 

mengambil keputusan untuk mejualnya. Jika ini yang terjadi, maka harga saham 

akan menurun. Sebab, mungkin akan terjadi oversupply. 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ROR dan salah satunya ialah 

pertumbuhan dividen. Pertumbuhan dividen tersebut seringkali diikuti oleh 

kenaikan harga saham, karena adanya interpretasi dari pasar bahwa kenaikan 

dividen merupakan sinyal meningkatnya kinerja perusahaan pada saat sekarang 

maupun di masa yang akan datang. Begitu sebaliknya, jika terjadinya penurunan 

dividen maka merupakan sinyal menurunnya kinerja perusahaan saat ini maupun 

saat mendatang. 

 Sinyal positif ataupun negatif dapat ditangkap oleh pasar mengenai 

pengumuman kenaikan ataupun penurunan pembayaran dividen, tergantung dari 

asumsi yang dimiliki masing-masing investor. Sinyal positif terhadap pengumuman 

pembayaran dividen bagi investor menandakan adanya abnormal return yang 

positif. Sedangkan sinyal negatif terhadap pengumuman pembayaran dividen akan 

dinilai adanya abnormal return yang negatif bagi investor. Namun, tidak semua 

pengumuman kenaikan pembayaran dividen ditangkap sebagai sinyal positif bagi 

pasar. Pasar cenderung untuk bersikap hati-hati terhadap pengumuman kenaikan 

pembayaran dividen seperti yang dijelaskan pada penelitian Nugroho (2006). Sikap 
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kehati-hatian tersebut didasarkan atas pertimbangan kondisi perekonomian yang 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam 

menanggung cost  jika meningkatkan pembayaran dividen.   

 

  Dari tinjauan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1) H1 : Penurunan pembayaran dividen berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Dengan perincian hipotesis sebagai berikut: 

H01 :   Pengumuman penurunan pembayaran dividen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham 

Ha1 : Pengumuman penurunan pembayaran dividen berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

 

2) H2 : Kenaikan pembayaran dividen berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham  

Dengan peincian hipotesis sebagai berikut: 

H02 : Pengumuman kenaikan pembayaran dividen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

Ha2 : Pengumuman kenaikan pembayaran dividen berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 Tujuan dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, 

ingin mengetahui apakah adanya perubahan pembayaran dividen terhadap harga 

saham pada perusahaan sekuritas. 

 Perusahaan sekuritas yang diteliti hanyalah yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian adalah Bursa Efek 

Indonesia dengan alasan merupakan bursa efek yang paling lengkap yaitu Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya yang telah menjadi satu, selain itu 

mempunyai data-data yang dibutuhkan cukup lengkap dan di Indonesia. 

 

3.2 POPULASI dan SAMPEL 

 Pada penelitian kali ini, pengambilan populasi perusahaan sekuritas 

hanyalah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2007 

sampai dengan Desember 2009. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

sekuritas yang melakukan pembayaran dividen tunai dengan yang memenuhi 

syarat atau kriteria. Oleh karena itu, cara pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang 

diambil dan digunakan adalah yang memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh 

penulis.  
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 Kriteria yang dibutuhkan dan dikehendaki dalam pemilihan sampel adalah 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang dikategorikan di dalam LQ45 dan yang membagikan dividen 

tunai selama periode penelitian yaitu tahun 2007 sampai dengan 2009. 

b. Objek penelitian dilakukan pada saham yang aktif diperdagangkan selama 

periode amatan. 

c. Perusahaan yang terpilih adalah perusahaan yang mengalami kenaikan atau 

penurunan (perbedaan) jumlah dividen pada periode sebelumnya. 

d. Dipilih perusahaan yang tidak melakukan corporate action seperti stock split, 

right issue, mergering, kecuali pembagian cash dividend.  

e. Tentunya selama periode penelitian, perusahaan yang dipilih yang memiliki 

data yang lengkap sesuai yang dibutuhkan. 

 

 Dengan kriteria tersebut, telah didapatkan sampel perusahaan yang akan 

digunakan dalam penelitian. Sampel sebanyak 22 perusahaan yang terdiri dari 9 

perusahaan yang mengalami penurunan dividen dan 13 perusahaan yang 

mengalami kenaikan dividen. Berikut merupakan tabel daftar perusahaan dan 

tanggal pengumuman pada perusahaan yang mengalami penurunan dan kenaikan 

dividen:  
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Tabel 3.1 

DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANGGAL PENGUMUMAN PEMBAYARAN DIVIDEN 

(Penurunan Dividen) 

NO 
KODE 

PERUSAHAAN 
NAMA PERUSAHAAN 

TANGGAL 

PENGUMUMAN 

1. INCO International Nickel Indonesia Tbk 
17 April 2008 

10 Desember 2009 

2. AALI Astra Agro Lestari Tbk 
24 Oktober 2008 

30 Oktober 2009 

3. BNII Bank International Indonesia Tbk 
13 Juni 2007 

09 Juni 2008 

4. TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 
11 September 2008 

01 September 2009 

5. CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 
19 Juli 2007 

20 Januari 2009 

6. TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 
14 Juli 2008 

08 Juli 2009 

7. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
14 Juni 2007 

17 Juni 2009 

8. PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk 
30 Mei 2007 

26 November 2009 

9. PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
25 Juni 2007 

16 Juli 2009 

Sumber BEI 
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Tabel 3.2 

DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANGGAL PENGUMUMAN PEMBAYARAN DIVIDEN 

(Kenaikan Dividen) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Sumber BEI 

 

NO 
KODE 

PERUSAHAAN 
NAMA PERUSAHAAN 

TANGGAL 

PENGUMUMAN 

1. 
ASII Astra International Tbk 

15 Juni 2007 

29 Januari 2008 

2. 
BBKP Bank Bukopin Tbk 

15 Juni 2007 

17 Juni 2008 

3. 
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

20 Juni 2007 

19 Juni 2008 

4. 
KLBF Kalbe Farma Tbk 

01 Agustus 2008 

30 Juli 2009 

5. 
EPMT Enseval Putra Mrgatrading Tbk 

18 Juli 2008 

03 Juli 2009 

6. 
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

30 Juli 2007 

13 Agustus 2008 

7. 
UNVR Unilever Indonesia Tbk 

25 Juni 2007 

27 Juni 2008 

8. 
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

07 Mei 2008 

21 Oktober 2009 

9. 
SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 

30 Mei 2008 

22 Juli 2009 

10. 
BUMI Bumi Resources Tbk 

14 Juni 2007 

30 Juli 2009 

11. 
MEDC Medco Energi International Tbk 

20 Juni 2007 

04 Agustus 2009 

12. 
GGRM Gudang Garam Tbk 

24 Juli 2007 

15 Juli 2009 

13. 
ISAT Indosat Tbk 

27 Juni 2007 

03 Juli 2009 
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3.3 SUMBER dan METODE PENGUMPULAN DATA 

 Penggunaan dengan metode survey merupakan metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Penelitian ini membutuhkan data 

berupa data sekunder Bursa Efek Indonesia dan media yang dipublikasikan oleh 

Bursa Efek Indonesia (IDX Monthly statistic) beserta sumber-sumber lainnya yang 

turut mendukung penelitian ini. 

Berikut adalah data yang dibutuhkan meliputi: 

a. Nama perusahaan yang tergolong dalam LQ45 dalam tahun amatan dan 

jumlah dividen tunai (cash dividend) yang akan dibayarkan selama tahun 

amatan (dividen tiap lembar saham). 

b. Tanggal pengumuman dividen tunai pada tiap perusahaan pada tahun 

penelitian. 

c. Indeks Harga Saham Gabungan pada tahun amatan. 

d. Closing price pada harga saham harian untuk masing-masing perusahaan yang 

dijadikan sampel. 

 

3.4  MODEL EMPIRIS dan HIPOTESIS  

3.4.1  Model Empiris 

 Model empirik dibutuhkan untuk menganalisis data dalam penelitian, antara 

lain: 

a. Menghitung actual return perusahaan  

         
           

     
  

        = actual return saham i pada waktu t 
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         = harga saham i pada waktu t 

             = harga saham i pada waktu t-1 

   

b. Menghitung market return 

       
               

       
         

      = return pasar pada waktu t 

         = indeks harga saham gabungan pada waktu t 

          = indeks harga saham gabungan pada waktu t-1 

 

c. Menghitung expected return, menggunakan metode market model 

                    

          = return saham yang diharapkan 

      = intercept untuk sekuritas i 

     = koefisien slope yang merupakan beta estimasi dari   

sekuritas i 

 

d. Menghitung abnormal return 

                    

       = abnormal return saham i pada waktu  

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., NATASHA GARRINI, Ma.-IBS, 2010



50 

 

e. Menghitung rata-rata abnormal return seluruh saham ke-t 

    
           

     
 
   

 
 

      
        = rata-rata abnormal return pada waktu t 

  n  = jumlah sampel  

 

3.4.2  Hipotesis 

 Pada penelitian ini, dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan 

adanya perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return pada hari-hari di 

sekitar tanggal pengumuman dividen. 

 Hipotesis pertama menyatakan bahwa, jika pengumuman pembayaran 

dividen tunai yang dilakukan perusahaan adalah jumlah dividen tiap lembar 

sahamnya lebih kecil daripada periode sebelumnya (turun), maka return yang 

terjadi juga turun. 

Dalam menarik hipotesis, peneliti mengelompokkan analisis dalam dua kelompok, 

yaitu: 

1) Perusahaan yang membayar dividen lebih rendah dibanding periode 

sebelumnya. 

H01 :   Pengumuman penurunan pembayaran dividen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham 

Ha1 : Pengumuman penurunan pembayaran dividen berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 
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Hipotesis kedua menyatakan bahwa, jika pengumuman pembayaran dividen tunai 

yang dilakukan perusahaan adalah jumlah dividen tiap lembar sahamnya lebih 

besar daripada periode sebelumnya (naik), maka harga yang terjadi juga terjadi 

naik. 

2) Perusahaan membayar dividen lebih tinggi dibandingkan periode 

sebelumnya. 

H02 : Pengumuman  kenaikan pembayaran dividen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga   saham 

Ha2 : Pengumuman kenaikan pembayaran dividen berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

 

3.5  METODE ANALISIS DATA   

   Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mencari dan 

mengumpulkan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut, juga harus termasuk kedalam 

kategori LQ45 yang juga melakukan pengumuman pembagian dividen dan 

besarnya dividen pada tiap lembar saham di Bursa Efek Indonesia periode 2007 

sampai dengan 2009. Dividen tiap lembar saham tersebut digunakan untuk 

mengetahui adanya perubahan pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan 

dengan membandingkan pembayaran dividen pada periode sebelumnya. 

Perusahaan yang dipilih adalah yang tidak melakukan corporate action contohnya 

seperti menerbitkan saham baru (right issue), atau pemecahan jumlah saham 

(stock split) ataupun merger. Selain itu, diperlukannya data mengenai harga saham 

harian (closing price) dan IHSG harian selama periode observasi untuk 
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mendapatkan actual return dan market return . Sedangkan data IHSG juga 

dibutuhkan untuk memprediksi nilai beta dan alpha bersama dengan data actual 

return. Pada nantinya nilai alpha, beta, dan markets return akan digunakan dalam 

perhitungan analisis regresi expected return. 

  Tahap kedua adalah menentukan tanggal pengumuman dividen setiap 

perusahaan sampel berdasarkan kriteria yang dibutuhkan penulis. Penentuan 

tanggal pengumuman tersebut diketahui juga sebagai penentuan periode jendela 

atau event period. Event period  yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

terhitung selama 11 (sebelas) hari, yaitu 5 (lima) hari sebelum tanggal 

pengumuman dividen ( pre event), hari pengumuman dividen (event date) atau 

hari ke-0,  dan 5 (lima) hari setelah tanggal pengumuman dividen (post event). 

Penetapan dalam jumlah hari yaitu antara t-5 hingga t+5 didasarkan atas 

pertimbangan menghindari berkurangnya kekuatan atau keakuratan uji 

statistiknya, tidak lupa bahwa perhitungan event period tersebut tidak berlaku 

pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional lainnya. Selain menetapkan event 

period pada tahap ini, periode estimasi juga harus ditetapkan yaitu periode waktu 

yang digunakan untuk memprediksi expected return. Menurut Jogiyanto (2003), 

lamanya periode peristiwa (estimasi) tergantung dari jenis peristiwanya. Peristiwa 

yang nilai ekonomisnya dapat ditentukan dengan mudah oleh investor, seperti 

pengumuman laba dan pengumuman dividen periode peristiwanya dapat pendek 

yaitu 3 hari sampai dengan 30 hari. Hal ini disebabkan investor dapat bereaksi 

dengan cepat dengan adanya pengumuman tersebut. Sedangkan peristiwa yang 

nilai ekonomisnya sulit ditentukan oleh investor, seperti merger memerlukan 

periode peristiwa (estimasi) yang lebih lama sekitar 71 hari. Penulis menggunakan 
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Periode Estimasi Periode Jendela 

30 hari  periode estimasi (peristiwa) dalam memprediksi expected return yaitu 

pada waktu t-6 sampai t-35. 

Berikut ini merupakan skema atau gambar dari periode amatan yang terdiri dari 

periode jendela dan periode estimasi: 

 

Gambar 3.1 Periode Pengamatan 

  

 

   

 

 

 

 

 Tahap ketiga adalah menetukan tingkat signifikansi, yaitu menggunakan 

confidence level 95% atau dengan tingkat signifikasi sebesar 5%. Penggunaan 

confidence level tersebut, dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang cukup 

tinggi dari tingkatan keyakinan. Adapun tingkat signifikansi yang digunakan 

untuk mencari t-tabel dan pengujian ini menggunakan model two tail t-test. 

 Selajutnya, yaitu tahapan yang keempat adalah menghitung abnormal 

return. Perhitungan abnormal return dilakukan dengan cara mengurangi actual 

return saham dengan expected return. Actual return sendiri didapatkan dari data 

harga saham harian, sedangkan expected return diperoleh dari perhitungan market 

return. Perhitungan persamaan regresi dilakukan untuk memperoleh hasil 

koefisien alpha dan beta. Setelah semua masing-masing abnormal return  saham 

t-35 

 

t-5 

Pre Event 

0 

Event Date 

t+5 

Post Event 
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telah diketahui, maka dilakukan perhitungan rata-rata abnormal return. Rata-rata  

abnormal return perusahaan tersebut nantinya digunakan untuk memperoleh nilai 

t-hitung. 

 Tahapan terakhir yaitu membuat kriteria pengujian hipotesis diikuti dengan 

membandingkan dengan t-tabel serta membuat kesimpulan. Kriteria pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

  

 Hipotesis pertama 

  H01 diterima bila -t-test  ≥ - t-tabel 

  H01 ditolak bila -t-test < - t-tabel 

 Hipotesis kedua 

 H02 diterima bila t-test ≤ t-tabel  

 H02 ditolak bila t-test > t-tabel 

 

 

Gambar 3.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan H01 , H02 
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BAB IV 

   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 PENGUJIAN HIPOTESIS 

 Penulis menggunakan two tail t-test yang nantinya akan dibandingkan 

antara nilai t-hitung dengan t-tabel. Tujuan dari penggunaan two tail t-test adalah 

membandingkan kedua nilai tersebut adalah untuk mengetahui apakah harga 

saham dipengaruhi oleh dividen di seputar hari pengumuman. Perubahan dividen 

dalam penelitian kali ini adalah pembayaran penurunan dividen dan pembayaran 

kenaikan dividen. Total perusahaan yang akan menjadi sampel adalah 22 

perusahaan dari 45 saham (LQ45) sebagaimana mengacu pada kriteria pemilihan 

saham dengan metode purposive sampling. 22 perusahaan tersebut terdiri dari 9 

perusahaan yang mengalami penurunan pembayaran dividen dan 13 perusahaan 

yang mengalami kenaikan pembayaran dividen. 

 

4.2 PROSES MENDAPATKAN ABNORMAL RETURN PERUSAHAAN 

4.2.1 Perhitungan Pada Periode Estimasi 

 Pengujian akan dilakukan terhadap perusahaan yang baik mengalami 

penurunan maupun kenaikan dividen. Proses mendapatkan nilai abnormal return 

dan average abnormal return pada kedua pengelompokan perusahaan adalah 

sama. 
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Perhitungan periode estimasi dilakukan pada hari -35 sampai dengan hari  -6 

(selama tiga puluh hari). Sebagai contoh perhitungan abnormal return, diambil 

dari data saham Bank International Indonesia Tbk pada tahun 2008 adalah: 

a. Menghitung actual return saham. Perhitungan actual return saham selama tiga 

puluh hari akan digunakan untuk menghitungan tingkat keuntungan atau 

expected return yang diharapkan. Actual return masing-masing saham 

dihitung satu persatu baik selama periode jendela maupun periode estimasi 

menggunakan rumus: 

      
           

     
  

        =   actual return saham i pada waktu t 

         =  harga saham i pada waktu t 

             =  harga saham i pada waktu t-1 

 

Sebagai contoh, actual return hari -18 sebelum pengumuman dari Bank 

International Indonesia adalah: 

                
                             

             
  

                  4 5 4  
4  

   = 0.010638298 

                
                             

             
 

  
         

   
  = -0.010526316 

Begitu seterusnya perhitungan actual return hari -6 sampai -35 dilakukan. 
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b. Menghitung market return. Return tersebut juga akan digunakan untuk 

melakukan perhitungan expected return, dengan menggunakan rumus: 

 

       
               

       
       

    

      =  return pasar pada waktu t 

         =  indeks harga saham gabungan pada waktu t 

          =  indeks harga saham gabungan pada waktu t-1 

 

Sebagai contoh, market return hari -18 sebelum pengumuman dari Bank 

International Indonesia Tbk adalah: 

 

             
                         

           
        

               
                  

       
    = 0.012584233 

 

 

              
                         

           
        

                  
                 

       
    = 0.012584233 

 

Begitu seterusnya perhitungan market return hari -6 sampai -35 dilakukan. 
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c. Mencari persamaan expected return. Persamaan expected return diperoleh 

dengan cara meregresikan tiga pulu data dari actual return (Rit) dan market 

return (Rmt) periode estimasi. Berikut didapat persamaan regresi sederhana: 

   =            

     = actual return 

  Rmt = market return 

     = intercept untuk sekuritas i 

     =koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas i 

Hasil kalkulasi nilai   dan   didapatkan dari program SPSS. Berikut adalah hasil  

  dan   untuk Bank International Indonesia Tbk: 

 

 

Dimana hasil alpha dan beta nya adalah : 

 

      =   0.001 

      =  -0.015 

 

Persamaan regresi untuk mencari expected return pada Bank International 

Indonesia Tbk adalah: 

       =              5        
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Persamaan regresi dari periode estimasi masing-masing perusahaan yang telah 

diperoleh akan digunakan dalam perhitungan expected return dengan 

memasukkan market return periode jendela pada persamaan regresi tersebut. 

d. Mencari nilai abnormal return. Nilai abnormal return dapat diperoleh melalui 

persamaan abnormal return, yaitu nilai dari actual return pada periode jendela 

dikurangi dengan nilai expected return pada periode jendela.  

 

Berikut ini merupakan contoh perhitungan abnormal return pada periode jendela: 

       =               

       =  abnormal return saham i pada waktu t 

 

              =                                

      =  -     989    ―        23   

         -0.011991388 
 
  
 

               =                                

         -0.010869565 ― 0.00106594 
      

          -0.011935505 
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Begitu seterusnya perhitungan dilakukan sampai dengan hari t-5 pada 

periode jendela. Perhitungan abnormal return periode jendela ini dilakukan pada 

tiap perusahaan atau keseluruhan sampel yaitu 22 perusahaan baik yang mengalami 

kenaikan dividen dan yang mengalami penurunan dividen. 

Setelah abnormal return dihitung pada masing-masing hari periode jendela 

(t+5 sampai dengan t-5) dan pada tiap perusahaan, langkah selanjutnya menghitung 

average abnormal return (AAR). Rata-rata abnormal return atau average 

abnormal return ini dihitung berdasarkan pada hari ke-t (periode jendela) pada 

perusahaan yang mengalami kenaikan dividen dan pada hari ke-t pada perusahaan 

yang mengalami penurunan dividen. Berikut adalah tabel penjumlahan abnormal 

return berdasarkan pada hari ke-t dan pada pengelompokan dividen yang 

menghasilkan average abnormal return. 
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Tabel 4.1 

AVERAGE ABNORMAL RETURN DI SEPUTAR HARI SETELAH PENGUMUMAN 

 (Penurunan Dividen) 

+5 +4 +3 +2 +1 0  

-0.0224 
 

0.0028 
 

-0.0091 
 

-0.0085 
 

-0.0107 
 

-0.0178 INCO 

0.0414 
 

0.0382 
 

-0.0144 
 

0.0074 
 

0.0003 
 

-0.0133 BBRI 

-0.0056 
 

-0.0021 -0.0235 
 

0.0154 -0.0166 
 

-0.0354 AALI 

-0.0119 
 

-0.0119 -0.0007 
 

0.0099 
 

-0.0227 
 

-0.0115 BNII 

-0.0057 
 

-0.0032 
 

-0.0304 0.0243 -0.0227 
 

-0.0267 TSPC 

0.003 
 

0.0018 
 

0.0879 
 

-0.0750 
 

0.0041 
 

0.0033 CMNP 

-0.0310 
 

-0.0076 
 

0.0192 
 

-0.0057 
 

0.0005 
 

-0.0516 TLKM 

0.0287 
 

0.0206 
 

0.0179 
 

-0.0031 
 

0.0381 
 

-0.0419 PTBA 

-0.0218 
 

0.0156 
 

-0.003 
 

-0.0248 
 

-0.0115 
 

-0.0147 PGAS 

-0.0255 
 

0.0542 0.0438 -0.0601 
 

-0.0411 
 

-0.2099 SUM 

-0.0028 
 

0.0060 
 

0.0048 
 

-0.0066 
 

-0.0045 
 

-0.0233 AAR 

 *SUM =Penjumlahan keseluruhan perusahaan 

  

Tabel di atas merupakan hasil dari rata-rata abnormal return pada tiap 

perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan waktu t-hari nya.  Saham INCO 

sampai dengan saham PGAS dijumlahkan pada setiap kelompok sehingga 

menghasilkan nilai yang terdapat pada baris SUM. Hasil dari masing-masing SUM 

dibagi berdasarkan jumlah perusahaan yaitu 9 perusahaan sehingga menghasilkan 

Average Abnormal Return (AAR). 
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Tabel 4.2 

AVERRAGE ABNORMAL RETURN DI SEPUTAR HARI SEBELUM PENGUMUMAN 

 (Penurunan Dividen) 

-5 -4 -3 -2 -1  

0.0017 -0.0242 -0.0156 0.0136 0.0078 
 

INCO 

-0.0059 -0.0023 -0.0029 0.0857 
 

-0.0154 
 

BBRI 

-0.0140 -0.0048 0.0061 0.0318 
 

0.0204 
 

AALI 

-0.0011 -0.0011 -0.0012 -0.0007 
 

0.0097 
 

BNII 

0.0138 -0.0144 0.0190 -0.0183 
 

0.0064 
 

TSPC 

-0.0299 0.0036 0.0396 -0.0091 
 

0.0149 
 

CMNP 

0.0350 0.0356 0.0443 0.0064 
 

-0.0151 
 

TLKM 

-0.0256 0.0335 0.0195 0.0096 
 

0.0188 
 

PTBA 

-0.003 
 

0.0383 -0.0081 -0.0161 
 

-0.0252 
 

PGAS 

-0.0291 0.0640 0.1007 0.1028 
 

0.0222 
 

SUM 

-0.0032 0.0071 0.0111 0.0114 
 

0.0024 
 

AAR 

   *SUM= Penjumlahan keseluruhan perusahaan 

 

Tabel di atas juga merupakan hasil dari rata-rata abnormal return pada tiap 

perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan waktu t-hari nya.  Saham INCO 

sampai dengan saham PGAS dijumlahkan pada setiap kelompok sehingga 

menghasilkan nilai yang terdapat pada baris SUM. Hasil dari masing-masing SUM 

dibagi berdasarkan jumlah perusahaan yaitu 9 perusahaan sehingga menghasilkan 

Average Abnormal Return (AAR). 
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Tabel 4.3 

AVERAGE ABNORMAL RETURN DI SEPUTAR HARI  SETELAH PENGUMUMAN 

 (Kenaikan Dividen) 

+5 +4 +3 +2 +1 0  

0.0098 
 

0.0034 
 

0.0316 
 

-0.0114 
 

-0.0486 
 

-0.0078 BMRI 

-0.0162 
 

-0.0226 
 

-0.0362 
 

0.0053 
 

-0.0050 
 

0.0196 ASII 

0.1016 
 

-0.0559 
 

-0.0475 
 

0.0002 
 

-0.0468 
 

-0.0772 BBKP 

-0.0007 
 

0.0298 
 

-0.0020 
 

-0.0005 
 

-0.0331 
 

0.0227 KLBF 

0.0014 
 

-0.0248 
 

-0.013 
 

-0.0189 -0.0197 
 

-0.0368 EPMT 

0.0050 
 

0.0161 
 

0.0098 
 

-0.0206 
 

0.0059 -0.0248 INDF 

0.0025 
 

-0.0079 
 

-0.0220 
 

0.0107 
 

0.0007 -0.0016 UNVR 

-0.0317 
 

-0.0149 0.0052 
 

-0.0063 
 

0.0148 -0.0231 ITMG 

0.0228 
 

0.0309 
 

-0.0118 
 

0.0343 -0.0183 
 

-0.0342 SMGR 

0.1284 
 

0.0134 
 

0.0469 
 

-0.0345 
 

0.1730 0.1175 BUMI 

0.0404 
 

0.0103 
 

-0.0149 
 

0.0346 -0.0240 
 

-0.0358 MEDC 

-0.0292 
 

-0.0365 
 

-0.0004 
 

0.0352 
 

-0.0029 0.0460 GGRM 

0.0258 
 

-0.0249 0.003 
 

0.0226 
 

-0.0351 0.0589 ISAT 

0.2598 
 

-0.0833 -0.0514 0.0507 
 

-0.0393 0.0233 SUM 

0.0199 
 

-0.0064 
 

-0.0039 0.0039 
 

-0.0030 
 

0.0017 AAR 

 

Tabel di atas juga menggunakan perhitungan yang sama dan merupakan 

hasil dari rata-rata abnormal return pada tiap perusahaan yang dikelompokkan 

berdasarkan waktu t-hari nya. Saham BMRI sampai dengan saham ISAT 

dijumlahkan pada setiap kelompok sehingga menghasilkan nilai yang terdapat 

padabaris SUM. Hasil dari masing-masing SUM dibagi berdasarkan jumlah 
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perusahaan yaitu 13 perusahaan sehingga menghasilkan Average Abnormal Return 

(AAR). 

Tabel 4.4 

AVERAGE ABNORMAL RETURN DI SEPUTAR HARI  SEBELUM PENGUMUMAN 

 (Kenaikan Dividen) 

-5 -4 -3 -2 -1  

0.0005 
 

-0.0010 
 

0.0130 
 

0.0112 
 

0.0177 
 

BMRI 

-0.0007 
 

0.0086 
 

0.0133 
 

-0.0234 
 

-0.0021 
 

ASII 

-0.0993 
 

-0.0088 
 

0.0239 -0.1305 
 

-0.021 
 

BBKP 

-0.0142 
 

0.0343 
 

-0.0106 0.0403 
 

0.0569 
 

KLBF 

-0.0125 
 

-0.0004 
 

-0.0005 -0.0170 
 

-0.0023 
 

EPMT 

0.0006 
 

-0.0284 
 

-0.0069 -0.0361 
 

0.0100 
 

INDF 

-0.0150 
 

0.0295 
 

-0.0071 
 

0.0053 
 

-0.0065 
 

UNVR 

0.0176 -0.0061 
 

0.0029 -0.0003 
 

0.0059 
 

ITMG 

-0.0073 0.0398 
 

-0.0117 
 

0.0000 
 

-0.0120 
 

SMGR 

0.0054 
 

0.0306 
 

0.0550 0.0769 
 

-0.0014 
 

BUMI 

0.0099 
 

-0.0149 
 

0.0353 
 

0.0172 0.0015 
 

MEDC 

-0.004 
 

0.0290 
 

0.0040 -0.0356 
 

0.0471 
 

GGRM 

-0.0111 
 

0.0092 
 

-0.0007 
 

0.0119 0.0316 
 

ISAT 

-0.1301 
 

0.1215 
 

0.1099 
 

-0.0801 0.1254 
 

SUM 

-0.0100 
 

0.0093 
 

0.0084 
 

-0.0061 
 

0.0096 
 

AAR 

 *SUM =Penjumlahan keseluruhan perusahaan 

      

Tabel di atas (pada halaman sebelum) tetap menggunakan perhitungan yang 

sama dan merupakan hasil dari rata-rata abnormal return pada tiap perusahaan 
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yang dikelompokkan berdasarkan waktu t-hari nya. Saham BMRI sampai dengan 

saham ISAT dijumlahkan pada setiap kelompok sehingga menghasilkan nilai yang 

terdapat pada baris SUM. Hasil dari masing-masing SUM dibagi berdasarkan 

jumlah perusahaan yaitu 13 perusahaan sehingga menghasilkan Average Abnormal 

Return (AAR). 

 

4.2.2 Perhitungan Pada Periode Jendela 

 Langkah-langkah yang ditempuh pada perhitungan periode estimasi juga 

diterapkan pada perhitugan periode jendela. Actual return dan market return 

selama periode jendela (lima hari sebelum sampai lima hari sesudah 

pengumuman) juga dicari sama halnya pada periode estimasi. Nilai-nilai Rmt  yang 

telah didapat dimasukkan ke dalam persamaan expected return, kemudian setelah 

diketahui         akan diperoleh abnormal return dengan cara perhitungan yang 

sama pada periode estimasi. Berikut adalah tabel actual return, market return, 

expected return, abnormal return dari Bank International Indonesia Tbk: 
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Tabel 4.5 

DAFTAR ACTUAL RETURN, MARKET RETURN, EXPECTED RETURN, ABNORMAL 

RETURN DARI BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk PADA PERIODE JENDELA 

Hari 
Bank International Indonesia Tbk (BNII) 

Harga Ri IHSG Rm E(Rit) ARit 

+5 6100 0.07017 

 

1955.674 

 

0.02156 

 

0.02876 

 

0.04140 
 

+4 5700 -0.01724 

 

1914.385 

 

-0.03070 

 

-0.05549 

 

0.03825 
 

+3 5800 -0.03333 

 

1975.027 

 

-0.00801 

 

-0.01892 

 

-0.01441 
 

+2 6000 0.03448 

 

1990.987 

 

0.02049 

 

0.02704 

 

0.00744 
 

+1 5800 -0.06451 1950.999 

 

-0.03652 

 

-0.06488 0.00036 
 

0 6200 -0.02362 

 

2024.965 

 

-0.00266 

 

-0.01028 

 

-0.01333 
 

-1 6350 -0.05223 

 

2030.366 

 

-0.01908 

 

-0.03676 -0.01546 
 

-2 6700 0.06349 

 

2069.875 

 

-0.01007 

 

-0.02224 

 

0.08573 
 

-3 6300 -0.00787 

 

2090.943 

 

0.00064 

 

-0.00495 

 

-0.00292 
 

-4 6350 -0.02307 

 

2089.585 

 

-0.00911 

 

-0.02069 

 

-0.00237 
 

-5 6500 0.0000 2108.814 

 

0.00741 

 

0.00595 -0.00595 
 

 Sumber Lampiran 

 

 

 

4.3 PENGUJIAN HIPOTESIS PENURUNAN DIVIDEN 

 Pada pengujian ini, pengaruh pengumuman pada kategori perusahaan yang 

mengalami penurunan dividen dilihat dari abnormal return yang signifikan di 

seputar pengumuman pembayaran dividen, yaitu lima hari sebelum sampai lima 

hari sesudah tanggal pengumuman. 
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Berikut merupakan hasil pengujian statistik abnormal return yang dapat dilihat 

pada table 4.6, gambar 4.1, dan gambar 4.2 : 

 

Tabel 4.6 

HASIL PENGUJIAN ABNORMAL RETURN  HARIAN DI SEPUTAR HARI 

PENGUMUMAN 

(Penurunan Dividen) 

Hari AAR Sig t-hitung 

t+5 
-0.002840234 

 
Tidak Signifikan -0.354 

t+4 
0.00603087 

 
Tidak Signifikan 1.134 

t+3 
0.00487495 

 
Tidak Signifikan 0.414 

t+2 
-0.006679008 

 
Tidak Signifikan -0.679 

t+1 
-0.004570319 

 
Tidak Signifikan -0.727 

t=0 
-0.0233303 

 
Signifikan -4.075 

t-1 
0.002472771 

 
Tidak Signifikan 0.443 

t-2 
0.011426581 

 
Tidak Signifikan 1.071 

t-3 
0.011193724 

 
Tidak Signifikan 1.603 

t-4 
0.007115901 

 
Tidak Signifikan 0.927 

t-5 
-0.003240115 

 
Tidak Signifikan -0.491 

    t tabel -1.68, df=8, -t hit.  - t tabel  signifikan 

      Sumber Lampiran 
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   Gambar 4.1 Grafik Plot Average Abnormal Return (AAR)  

(Penurunan Dividen) 

 

     Gambar 4.2 Grafik Plot t-hitung 

(Penurunan Dividen) 
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 Tabel (Tabel 4.2) dan Gambar (Gambar 4.1 dan 4.2) di atas  menunjukkan 

ringkasan hasil pengujian hipotesis pertama dengan  menggunakan uji t di seputar 

tanggal pengumuman dividen, yaitu lima hari sebelum sampai dengan lima hari 

sesudah tanggal pengumuman dividen. Hasil pengujian tersebut diperoleh dengan 

menggunakan two tail t-test, dengan tingkat signifikasi     sebesar 5% 

(confidence level 95%) nilai t tabel (-1.68). 

 Dapat dilihat bahwa dari hasil pengujian tersebut terdapat hasil perhitungan 

abnormal return pada sebelas hari perdagangan selama periode jendela (sebelum 

dan sesudah tanggal pengumuman) menunjukkan dua arah yang berbeda yaitu 

negatif dan positif. Hasil yang ditunjukkan, diperoleh abnormal return negatif 

yang signifikan, yaitu pada waktu t=0 sebesar -0.0233303. 

 Rata-rata abnormal return pada waktu t=0 tersebut berada di daerah 

penolakan H01, dimana t hitung sebesar -4.075. Hal ini menandakan bahwa 

menolak hipotesis nol 1 yaitu penurunan pembayaran dividen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham atau menerima hipotesis alternatif 1 bahwa 

penurunan pembayaran dividen berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

 Diperkirakan bahwa abnomal return negatif yang muncul tersebut 

diinterpretasikan adanya penurunan kinerja perusahaan saat ini atau yang akan 

datang akibat dari penurunan dividen. Pengumuman penurunan dividen tersebut 

dinggap sebagai sinyal negatif bagi investor. Abnormal return signifikan yang 

terjadi ialah pada waktu t=0 yaitu waktu dimana dividen diumumkan yang  artinya 

pasar cepat bereaksi terhadap pengumuman penurunan pembayaran dividen. Hal 

ini juga diperkirakan bahwa tidak adanya kebocoran informasi ke publik mengenai 

pengumuman dividen  pada hari sebelum pengumuman. 
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4.4 PENGUJIAN HIPOTESIS KENAIKAN DIVIDEN 

  Pada pengujian ini, pengaruh pengumuman pada kategori perusahaan yang 

mengalami kenaikan dividen dilihat dari abnormal return yang signifikan di 

seputar pengumuman pembayaran dividen, yaitu lima hari sebelum sampai lima 

hari sesudah tanggal pengumuman. 

Berikut merupakan hasil pengujian statistik abnormal return yang dapat dilihat 

pada table 4.7, gambar 4.3, dan gambar 4.4 : 

Tabel 4.7 

HASIL PENGUJIAN ABNORMAL RETURN HARIAN DI SEPUTAR HARI 

PENGUMUMAN 

(Kenaikan Dividen) 

Hari AAR Sig t-hitung 

t+5 
 

0.019992 
Tidak Signifikan 1.528 

t+4 
 

-0.00641 
Tidak Signifikan -0.875 

t+3 
 

-0.00396 
Tidak Signifikan -0.562 

t+2 
 

0.003903 
Tidak Signifikan 0.618 

t+1 
 

-0.00302 
Tidak Signifikan -0.193 

t=0 
 

0.001798 
Tidak Signifikan 0.127 

t-1 
 

0.009649 
Tidak Signifikan 1.512 

t-2 
 

-0.00617 
Tidak Signifikan -0.459 

t-3 
 

0.00846 
Tidak Signifikan 1.551 

t-4 
 

0.009346 
Tidak Signifikan 1.561 

t-5 
 

-0.01001 
Tidak Signifikan -1.264 

   t tabel 1.671, df=12, t hit.   t tabel  signifikan 
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Gambar 4.3 Grafik Plot Average Abnormal Return (AAR)  

(Kenaikan Dividen) 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Plot t-hitung  

(KenaikaDividen) 
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 Tabel (Tabel 4.3) dan Gambar (Gambar 4.3 dan 4.4) di atas menunjukkan 

ringkasan hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji t di seputar 

tanggal pengumuman dividen, yaitu lima hari sebelum sampai dengan lima hari 

sesudah tanggal pengumuman dividen. Hasil pengujian tersebut diperoleh dengan 

menggunakan two tail t-test, dengan tingkat signifikasi     sebesar 5% 

(confidence level 95%) nilai t tabel (1.671). 

 Dapat dilihat bahwa dari hasil pengujian tersebut terdapat hasil perhitungan 

abnormal return pada sebelas hari perdagangan selama periode jendela (sebelum 

dan sesudah tanggal pengumuman) juga menunjukkan dua arah yang berbeda 

yaitu negatif dan positif. Hasil dari abnormal return menunjukkan bahwa tidak 

terdapat abnormal return positif yang signifikan di seputar tanggal pengumuman 

tersebut.  

 Penulis memperkirakan bahwa tidak adanya abnormal return positif yang 

signifikan pada seputar tanggal pengumuman kenaikan dividen karena investor 

cenderung menunggu dan berhati-hati menanggapi kenaikan dividen. Sikap 

kehati-hatian investor diduga karena adanya krisis pada perekonomian dunia 

(global) pada tahun 2008. Bursa dunia pada tahun 2008 dapat dikatakan 

berjatuhan dimana bukan hanya IHSG yang mengalami penurunan, tetapi indeks 

pada pasar modal seluruh dunia juga menurun. Jika dilihat dari sisi indeks saham, 

IHSG mengalami penurunan sebesar 19.61% dan sempat berada di posisi ke-6 

dibandingkan indeks utama lainnya dari 11 indeks utama dunia (Kunaryanto, 

2008). Posisi teratas yang indeksnya mengalami koreksi atau penurunan diduduki 

oleh Shanghai (China) sebesar 50.58% (China) dan Shenzen sebesar 49.24% . 

Diikuti PSEi (Filipina), KLCI (Malaysia) dan Hangseng Indeks (Hongkong) yang 
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mengalami penurunan masing-masing sebesar 25.65%, 21.97%, 20.59%. Pada 

urutan ketujuh sampai dengan kesebelas ditempati oleh STI (Singapura) turun 

18.48%, SETI (Thailand) turun 18.06%, Taiex (Taiwa) turn 15.55%, Nikei 225 

(Jepang) turun 13.98%, dan Dow Jones turun 10.04%. Tidak hanya dilihat dari sisi 

indeks, tetapi dari sisi nilai kapitalisasi pasar, BEI termasuk kedalam 10 besar 

bursa yang mengalami penurunan tersbesar yaitu pada posisi ke-8. Oleh karena 

itu, investor menganggap perusahaan-perusahaan yang mengalami kenaikan 

pembayaran dividen belum menunjukkan prospek yang baik di saat ini maupun 

yang akan datang.     

 Hal ini didukung oleh Setiawan (2004) dalam penelitiannya 

mengembangkan pengujian efisiensi pasar bentuk semi strong secara keputusan 

selama krisis moneter tahun 1998. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa periode 

krisis moneter tersebut mengakibatkan kinerja perusahaan mengalami penurunan 

dibandingkan sebelum krisis moneter (Machfoeds, 1999 dikutip oleh Setiawan, 

2004) dan ada perbedaan risiko sistematis antara kedua periode sebelum maupun 

sesudah krisis. Jika perusahaan memberikan sinyal pengumuman dividen 

meningkat, maka investor harus menganalisis lebih lanjut informasi tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan tidak semua pengumuman dividen memiliki kandungan 

informasi yang relevan. Informasi yang harus dianalisis lebih lanjut oleh investor 

ialah mengenai kemampuan perusahaan dalam menanggung cost atas kenaikan 

dividen dalam kondisi perusahaan juga sedang mengalami penurunan kinerja. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho (2006) dengan judul “Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Return 

Saham”. Kesimpulan dari penelitiannya ialah pengumuman dividen hanya 
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mengandung informasi pada perusahaan yang mengalami penurunan dividen 

tetapi tidak terdapat kandungan informasi pada perusahaan yang mengalami 

kenaikan dividen. Hal ini ditandai dengan munculnya rata-rata abnormal return 

negatif yang signifikan pada penurunan pembayaran dividen, sedangkan pada 

kenaikan pembayaran dividen tidak terdapat rata-rata abnormal return positif 

yang signifikan. 

 

 4.5 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

 Pada Penelitian Amsari (1993) dikatakan bahwa Pettit (1972) melakukan uji 

pengaruh pengumuman dividen terhadap harga saham di seputar tanggal 

pengumuman dividen. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa harga saham 

dapat menyesuaikan secara cepat terhadap pengumuman Hasil keseluruhan dari 

penelitian menyimpulkan bahwa dividen merupakan informasi yang substansial 

bagi investor. 

 Suatu pengumuman dikatakan mengandung informasi jika berpengaruh 

besar bagi investor untuk membuat keputusan. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Kartini (2001) bahwa penurunan dividen merupakan suatu sinyal bagi investor 

sebagai sinyal penurunan kinerja perusahaan di masa kini atau prospek yang akan 

datang. Respon terhadap penurunan dividen tersebut dapat dikatakan sebagai 

negative information content. Negative information content adalah jika suatu 

pengumuman direspon negatif oleh pasar sehingga dapat menimbulkan penurunan 

harga saham. Sebaliknya jika suatu pengumuman direspon positif oleh pasar dan 

dapat menimbulkan kenaikan harga saham, ini disebut positive information 

content. Hasil penelitian penulis, pada kategori penurunan dividen dianggap 
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sebagai negative information content sedangkan pada kategori kenaikan dividen 

masih kurang direspon oleh investor.  

 Umumnya, perusahaan menggunakan dividen untuk memberikan isyarat 

atau sinyal walaupun mengalami kerugian dalam praktiknya. Perusahaan yang 

membagikan kas untuk pembayaran dividen merupakan sesuatu yang tidak murah, 

karena perusahaan harus mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung 

pembayaran dividen secara tetap. Kas yang dibayarkan untuk dividen akan 

mengurangi kesempatan perusahaan dalam berinvestasi Bhatacharya (1979). 

Namun, bagi perusahaan yang prospeknya bagus dapat mengganti kas 

(pembayaran dividen) melalui pengeluaran saham secara bertahap dengan harga 

yang semakin meningkat. Kondisinya akan berbeda apabila hal tersebut terjadi 

pada perusahaan yang kurang sukses. 

 Pada penelitian Setiawan (2004) dikatakan bahwa, pada perusahaan dilanda 

kemelut akibat dari krisis moneter dan jika mereka mampu memberikan dividen 

yang sama dengan periode sebelumnya maka manajer yakin bahwa perusahaannya 

akan tetap bertahan. Sinyal pengumuman dividen konstan pada saat krisis moneter 

merupakan sinyal yang baik sehingga investor akan bereaksi positif. Jika 

perusahaan mengumumkan penurunan dividen, maka sinyal yang diberikan adalah 

sinyal yang buruk sehingga investor akan bereaksi negatif terhadap pengumuman. 

Berdasarkan apa yang dikatakan Setiawan (2004) pada penelitiannya, bahwa pada 

kondisi krisis ekonomi investor cenderung menanggapi kenaikan dividen sebagai 

bentuk kehati-hatian dalam membuat keputusan. Pada saat krisis, investor 

cenderung menyukai perusahaan yang membagikan dividen konstan dibandingkan 

yang membagikan dividen naik.  

ANALISIS PENGARUH..., NATASHA GARRINI, Ma.-IBS, 2010



76 

BAB V 

   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Setelah hasil pengujian hipotesa dilakukan, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengumuman pembayaran dividen pada kategori penurunan dividen 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini ditandai 

dengan adanya rata-rata abnormal return negatif yang signifikan pada hari 

t=0 atau pada hari pengumuman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ketika perusahaan mengumumkan dividen turun dan direspon negatif oleh 

pasar dikarenakan investor menganggap hal tersebut sebagai sinyal yang 

buruk. Sinyal buruk tersesebut diperkirakan bisa dikarenakan kondisi 

keuangan perusahaan yang buruk atau menurunnya kinerja perusahaan pada 

masa kini atau mendatang. 

b.  Pengumuman pembayaran dividen pada kategori kenaikan dividen tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

dibuktikan bahwa tidak terdapat abnormal return positif signifikan yang 

muncul pada tanggal seputar pengumuman. Akibat dari kondisi pereknomian 

dunia pada 2008 mengalami krisis yang dapat menyebabkan adanya sikap 

kehati-hatian oleh investor karena mempertimbangkan apakah perusahaan 

mampu menanggung cost kenaikan dividen atau tidak karena perusahaan itu 

sendiri sedang mengalami penurunan kinerja. 
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  Hasil kesimpulan dari penelitian konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Riandaru Nugroho (2006), yang menunjukkan bahwa adanya 

kandungan informasi pada pengumuman dividen bagi perusahaan yang mengalami 

penurunan dividen, sedangkan tidak menunjukkan adanya kandungan informasi 

pada pengumuman dividen bagi perusahaan yang mengalami kenaikan dividen. 

Tidak adanya pengaruh yang signifikan pada kenaikan dividen ini turut didukung 

juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Indriantoro (1998).  

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka disarankan 

untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis pengaruh pengumuman 

dividen terhadap harga saham yang juga dikondisikan dengan sebelum dan 

sesudah krisis global pada tahun 2008. 

2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam hal waktu dan biaya, 

sehingga penelitian hanya fokus kepada perubahan, yaitu perubahan dividen 

naik dan perubahan dividen turun.  Penelitian selanjutnya diharapkan tidak 

hanya meneliti terhadap perubahan dividen naik maupun turun, tetapi juga 

meneliti terhadap dividen tetap atau kosntan. Hal tersebut dianjurkan karena 

ada kondisi-kondisi tertentu yaitu pada kondisi krisis investor cenderung 

memilih atau menyukai pembayaran dividen tetap dibandingkan 

pembayaran dividen yang meningkat. Selain itu penelitian selanjutnya juga 
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diharapkan dapat melakukan pengujian terhadap seberapa cepat reaksi pasar 

dan seberapa tepat reaksi pasar. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan analisis deskriptif 

dengan melihat pertumbuhan perusahaan pada sampel penelitian 

 

 Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka disarankan 

untuk investor atau calon investor dan emiten adalah: 

1. Informasi yang relevan dengan kondisi pasar modal selalu dicari oleh 

pelaku pasar, namun tidak semua informasi merupakan informasi yang 

berharga. Disarankan kepada investor untuk lebih teliti dan bijaksana dalam 

menanggapi informasi yang ada di pasar guna membuat keputusan investasi 

yang tepat.  

2. Selain investor, bagi perusahaan (emiten) dalam memberikan sinyal kepada 

pasar, sebaiknya mempertimbangkan kebijakan-kebijakan lain. Hal ini 

dikarenakan sebagaimana telah disimpulkan bahwa tidak selalu pengaruh 

pengumuman kenaikan dividen memberikan sinyal yang positif kepada 

investor. 
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LAMPIRAN 1 :  UJI T-TEST (KENAIKAN DIVIDEN) 

Uji t-test (Kenaikan Dividen) 

T-Test 
 

   One-Sample Statistics 
  

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
t+5 13 .019992 .0471776 .0130847 
t+4 13 -.006415 .0264205 .0073277 
t+3 13 -.003956 .0253947 .0070432 
t+2 13 .003903 .0227871 .0063200 
t+1 13 -.003024 .0565087 .0156727 
t 0 13 .001798 .0510516 .0141592 
t-1 13 .009649 .0230030 .0063799 
t-2 13 -.006165 .0484099 .0134265 
t-3 13 .008460 .0196704 .0054556 
t-4 13 .009346 .0215869 .0059871 
t-5 13 -.010014 .0285545 .0079196 

 
  One-Sample Test 
 

  Test Value = 0 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper 
t+5 1.528 12 .152 .0199920 -.008517 .048501 
t+4 -.875 12 .399 -.0064147 -.022380 .009551 
t+3 -.562 12 .585 -.0039557 -.019302 .011390 
t+2 .618 12 .548 .0039030 -.009867 .017673 
t+1 -.193 12 .850 -.0030244 -.037172 .031123 
t 0 .127 12 .901 .0017976 -.029053 .032648 
t-1 1.512 12 .156 .0096494 -.004251 .023550 
t-2 -.459 12 .654 -.0061652 -.035419 .023089 
t-3 1.551 12 .147 .0084598 -.003427 .020346 
t-4 1.561 12 .144 .0093463 -.003699 .022391 
t-5 -1.264 12 .230 -.0100141 -.027269 .007241 
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LAMPIRAN 2: UJI T-TEST (PENURUNAN DIVIDEN) 

Uji t-test (Penurunan Dividen) 

T-Test 
    One-Sample Statistics 
 

 

 
 

   One-Sample Test 
 

  Test Value = 0 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper 
t+5 -.354 8 .732 -.0028402 -.021336 .015655 
t+4 1.134 8 .290 .0060309 -.006233 .018295 
t+3 .414 8 .690 .0048749 -.022300 .032050 
t+2 -.679 8 .516 -.0066790 -.029345 .015987 
t+1 -.727 8 .488 -.0045703 -.019062 .009922 
t 0 -4.075 8 .004 -.0233303 -.036532 -.010129 
t-1 .443 8 .670 .0024728 -.010399 .015345 
t-2 1.071 8 .315 .0114266 -.013174 .036027 
t-3 1.603 8 .148 .0111937 -.004909 .027297 
t-4 .927 8 .381 .0071159 -.010586 .024818 
t-5 -.491 8 .636 -.0032401 -.018449 .011969 

 
 

 

 

 

 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
t+5 9 -.002840 .0240620 .0080207 
t+4 9 .006031 .0159552 .0053184 
t+3 9 .004875 .0353528 .0117843 
t+2 9 -.006679 .0294880 .0098293 
t+1 9 -.004570 .0188533 .0062844 
t 0 9 -.023330 .0171749 .0057250 
t-1 9 .002473 .0167462 .0055821 
t-2 9 .011427 .0320038 .0106679 
t-3 9 .011194 .0209494 .0069831 
t-4 9 .007116 .0230289 .0076763 
t-5 9 -.003240 .0197863 .0065954 
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LAMPIRAN 3: REGRESI LINEAR PEROLEHAN NILAI ALPHA DAN 

BETA PADA TIAP SAHAM  

            AALI  Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .005 .017   .280 .781 

market 1.438 1.722 .159 .835 .411 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            ASII  Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .002 .003   .534 .597 

market 1.268 .194 .783 6.548 .000 
a  Dependent Variable: actual 

 
 
 
            BBKP   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .021 .014   1.472 .153 

market -2.348 1.343 -.319 -1.749 .092 
a  Dependent Variable: actual 

 
 
            BBRI   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.006 .006   -.982 .335 

market 1.612 .267 .759 6.048 .000 
a  Dependent Variable: actual 
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            BMRI   Coefficients(a) 
   

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.004 .003   -1.249 .222 

market .862 .295 .490 2.918 .007 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            BNII   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .001 .001   .599 .554 

market -.015 .112 -.026 -.133 .895 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            BUMI   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.002 .009   -.247 .806 

market .145 .505 .055 .287 .776 
a  Dependent Variable: actual 

 
 
            CMNP   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.003 .003   -.777 .444 

market -.069 .145 -.091 -.473 .640 
a  Dependent Variable: actual 
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            EPMT 
  Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .013 .005   2.565 .016 

market .253 .241 .198 1.051 .303 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            GGRM   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .004 .006   .664 .512 

market .400 .344 .219 1.163 .255 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            INCO   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.002 .014   -.108 .915 

market .443 1.191 .071 .372 .713 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            INDF   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.005 .004   -1.323 .197 

market .233 .292 .152 .797 .432 
a  Dependent Variable: actual 
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            ISAT   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.003 .003   -.904 .374 

market .376 .141 .458 2.678 .012 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            ITMG   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.001 .003   -.242 .811 

market .665 .260 .442 2.562 .016 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            KLBF   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .004 .005   .681 .502 

market .618 .295 .374 2.097 .045 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            MEDC   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.001 .007   -.097 .924 

market -.087 .388 -.043 -.225 .824 
a  Dependent Variable: actual 
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            PGAS   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .003 .006   .576 .569 

market 1.144 .317 .570 3.606 .001 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            PTBA   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .003 .003   .806 .427 

market .019 .016 .224 1.196 .242 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            SMGR   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .000 .005   .098 .922 

market 1.109 .273 .617 4.069 .000 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            TLKM   Coefficients(a) 

  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.001 .009   -.117 .908 

market 1.180 .478 .429 2.469 .020 
a  Dependent Variable: actual 
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            TSPC   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 2.41E-005 .003   .008 .994 

market .431 .188 .404 2.297 .030 
a  Dependent Variable: actual 

 
 

            UNVR   Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) .000 .003   -.165 .870 

market -.205 .240 -.162 -.854 .401 
a  Dependent Variable: actual 
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