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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to investigate about the effect of devidend 

announcement to price and trading volume of stock. The effect reflected from a 

significant difference between prices and trading volume of stock before and after 

devidend announcement. The object of this study is company that listed in 

Indonesia Stock Exchange and doing devidend announcement in 2007. The study 

periode is between 5 days before devidend announcement and 5 days after 

devidend announcement. The method using paired sample t-test to compare price 

and trading volume of stock means between 5 days before devidend 

announcement and 5 days after devidend announcement. The results of this study 

show that price and trading volume of stock has a significant difference before 

and after devidend announcement. 

 

Keywords : devidend announcement, price, trading volume 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kemajuan perekonomian suatu negara salah satunya dapat direfleksikan 

oleh aktivitas pasar modal yang ada di negara tersebut. Hal ini didasarkan pada 

fungsi pasar modal sebagai prasarana transaksi modal yang dapat mempengaruhi 

pembangunan ekonomi suatu negara. Pasar modal merupakan pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik 

dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen 

lainnya. Pada sisi lain, pasar modal adalah tempat bagi investor untuk 

menginvestasikan dananya pada sektor yang diinginkannya.  Selain itu, bagi 

investor pasar modal akan bermanfaat sebagai sarana alternatif investasi untuk 

mendapatkan keuntungan, sehingga dapat memaksimumkan kekayaan. Suad 

(1994: 4) menyebutkan bahwa selain sebagai bagian dari pasar finansial yang 

berhubungan dengan permintaan dan penawaran jangka panjang, pasar modal juga 

menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi berarti pasar 

modal mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang mempunyai dana yaitu 

investor ke pihak yang membutuhkan dana yaitu perusahaan, sedangkan fungsi 

keuangan ditunjukkan oleh imbalan atau reward bagi investor sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilihnya. 
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Investor melakukan investasi di pasar modal dalam bentuk sekuritas.  

Sekuritas dibagi menjadi dua bagian yakni sekuritas berpenghasilan tetap 

(obligasi) dan sekuritas modal (saham). Sekuritas modal merupakan tanda 

kepemilikan suatu perusahaan. Sekuritas modal ini terdiri dari dua bentuk yakni 

saham biasa dan saham preferen. Pemegang saham biasa merupakan pemilik 

sebenarnya dari perusahaan karena merekalah yang menanggung risiko bila terjadi 

kerugian. Namun ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, pemegang saham 

biasa juga mendapatkan keuntungan. Investor biasanya lebih tertarik terhadap 

saham biasa karena saham biasa memungkinkan investor untuk mendapatkan 

keuntungan yang tinggi apabila laba perusahaan besar melalui pembagian dividen 

yang tinggi. Akan tetapi apabila kondisi perusahaan sedang buruk, mereka tidak 

akan menerima dividen. Saham preferen mendapatkan hak istimewa dalam 

pembayaran dividen dibanding saham biasa. Pemegang saham preferen akan 

memperoleh hak untuk memperoleh dividen yang tetap (fixed rate) setiap 

tahunnya. Selain dari dividen, investor bisa mendapatkan keuntungan dari capital 

gain. Capital gain adalah selisih harga pada saat membeli dengan harga saat 

menjual. Capital gain banyak dimanfaatkan oleh spekulan karena sifatnya yang 

harian. Spekulan maupun investor harus mempunyai informasi tentang 

perusahaan. Salah satu faktor informasi ini bisa didapatkan dari pengumuman 

pembagian dividen. 

 Pettit (1972) menyatakan bahwa pengumuman dividen merupakan 

informasi yang penting bagi investor. Hal ini disebabkan baik buruknya kinerja 

perusahaan salah satunya dapat tercermin dari dividen yang diberikan kepada 
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investor. Besarnya jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan bergantung 

dari kebijakan dividen perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang membagikan 

dividen tinggi, rendah dan ada juga yang tidak membagikan dividen.  

 Adanya pengumuman dividen cenderung meniadakan atau mengurangi 

ketidakpastian karena investor telah mendapatkan kepastian pembagian dividen. 

Investor lebih senang memperoleh pendapatan saat ini dibandingkan memperoleh 

capital gain yang masih diliputi ketidakpastian. 

 Pada saat pengumuman dividen dilakukan oleh perusahaan go public, 

maka akan terdapat berbagai macam reaksi dari investor. Reaksi dari investor 

tersebut adalah efek dari adanya pengumuman dividen. Pengumuman dividen bagi 

perusahaan sebagai sinyal dari kinerja perusahaan dalam periode tersebut. Bagi 

investor, pengumuman dividen merupakan informasi untuk melakukan investasi. 

Apabila perusahaan melakukan pengumuman dividen dan informasi tersebut 

dianggap bagus, maka diduga harga saham perusahaan tersebut semakin lama 

semakin naik seiring banyaknya permintaan saham. Hal ini diduga akan dapat 

mengakibatkan adanya perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan sesudah pengumuman dividen. Selain dari harga 

saham, reaksi pasar tercermin dari volume perdagangan saham. Apabila investor 

menganggap pengumuman dividen perusahaan tersebut bagus, maka investor 

membeli saham tersebut yang diduga akan mengakibatkan volume perdagangan 

perusahaan tersebut meningkat. Hal ini diduga juga akan mengakibatkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum 

pengumuman dividen dan sesudah pengumuman dividen. 
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 Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti tentang adanya 

pengaruh pengumuman dividen. Penelitian mengenai pengumuman dividen yang 

dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri masih memberikan hasil yang 

beragam. Penelitian yang dilakukan Indah Patmawati (1999), Kartini (2001) dan 

Sudjoko (1999) menyimpulkan bahwa pengumuman dividen mengandung 

informasi, sedangkan penelitian yang dilakukan Amsari (1993), Soetjipto (1997) 

dan Sugeng (2000) tidak menemukan bukti adanya kandungan informasi dividen.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat efek 

informasi dalam hal ini pengumuman dividen terhadap harga saham dan volume 

perdagangan saham dengan  cara melakukan uji beda dua rata-rata berpasangan 

(paired sample t-test) pada periode 5 hari sebelum pengumuman dividen dan 5 

hari sesudah pengumuman dividen pada tahun 2007. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Bagi perusahaan go public, pengumuman dividen dapat mencerminkan 

kinerja perusahaan. Apabila perusahaan mengumumkan pembagian dividen yang 

besar, maka kinerja perusahaan tersebut dalam periode itu baik. Apabila 

perusahaan mengumumkan pembagian dividen kecil atau tidak membagikan 

dividen, maka kinerja perusahaan tersebut dapat dikatakan kurang baik pada 

periode tersebut. Bagi investor, pengumuman dividen merupakan informasi yang 

dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Hal ini dapat tercermin dari 
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perubahan yang terjadi pada harga saham dan volume perdagangan saham di 

sekitar tanggal pengumuman dividen. 

 Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh pengumuman 

dividen terhadap harga saham dan volume perdagangan saham menghasilkan hasil 

yang berbeda. Lani dan Adwin (2006) melakukan penelitian pengaruh 

pengumuman dividen terhadap harga saham sebelum dan sesudah ex-dividend 

date di BEI. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara harga sebelum ex-dividend date dengan sesudah ex-dividend 

date. 

 Hasil dari penelitian Henny (2005) yang meneliti pengaruh pengumuman 

dividen terhadap volume perdagangan saham menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan signifikan antara volume perdagangan saham sebelum pengumuman 

dividen dengan volume perdagangan sesudah pengumuman dividen. Hal ini 

berarti pengumuman dividen tidak mempengaruhi keputusan investor. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini memfokuskan penelitian pada efek pengaruh pengumuman 

dividen terhadap harga saham dan volume perdagangan saham. Pembatasan 

masalah yang dilakukan sebagai berikut : 

1) Rentang waktu pada tahun 2007 

2) Perusahaan yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2007 
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1.2.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

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

saham sebelum pengumuman dividen dengan harga saham setelah 

pengumuman dividen? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara volume 

perdagangan saham sebelum pengumuman dividen dengan volume 

perdagangan saham sesudah pengumuman dividen? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, terdapat 

dua tujuan dari penelitian, yaitu : 

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata harga saham sebelum 

pengumuman dividen dengan sesudah pengumuman dividen. 

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata volume perdagangan 

saham sebelum pengumuman dividen dengan sesudah pengumuman 

dividen. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1) Investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi bagi investor dalam melakukan investasi. 

2) Perusahaan/Emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi 

perusahaan ketika melakukan pengumuman dividen. 

3) Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur dalam ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh pengumuman dividen terhadap harga dan 

saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007.  

4) Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai syarat untuk kelulusan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

1) BAB I Pendahuluan 

 Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2) Bab II Landasan teori 

 Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan obyek penelitian, 

kerangka peimikiran serta hipotesis. 
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3) Bab III Metode penelitian 

 Bab ini membahas waktu mengenai metode pengumpulan data, dan 

 metode analisis data. 

4) Analisis dan pembahasan 

 Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan 

analisis hasil penelitian. 

5) Bab V Kesimpulan dan saran 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta saran 

terhadap penelitian. 
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Bab II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pasar Modal 

Pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga 

lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Menurut Suad Husnan (1996:1), 

pasar modal adalah suatu pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas 

jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun 

modal sendiri, juga baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, 

maupun oleh perusahaan swasta. Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 

1995 memberikan pengertian yang lebih spesifik mengenai pasar modal, yaitu 

“kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Jadi  pasar modal merupakan sarana 

pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan 

sarana bagi kegiatan berinvestasi.  

Pasar modal adalah bagian dari pasar keuangan (financial market). Pada 

bagian lainnya terdapat pasar uang (money market) yang merupakan pasar surat 

berharga jangka pendek. 
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GAMBAR 2.1 

STRUKTUR PASAR KEUANGAN 

 

Sumber : Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab 

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan 

instrumen jangka panjang (lebih dari satu tahun) seperti saham (stock), obligasi 

(bond), waran (warrant), right, reksa dana (mutual fund), dan berbagai instrumen 

derivatif seperti opsi (option), kontrak berjangka (futures), dan lain-lain. 

Sebaliknya di pasar uang diperdagangkan instrumen keuangan seperti Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper, 

Promissory Notes, Call money, Repurchase Agreement,  Banker’s Acceptance, 

Treasury Bills, dan lain-lain. 

 Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara 

pemilik modal dalam hal ini disebut sebagai pemodal (investor) dengan peminjam 

dana dalam hal ini disebut dengan emiten (perusahaan yang sudah go public). Para 

pemodal meminta instrumen pasar modal untuk keperluan investasi portofolio 

Pasar keuangan 

Pasar Uang Pasar modal 
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yang nantinya dapat menghasilkan return untuk investor sehingga dapat 

memaksimumkan penghasilan. 

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus: fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan 

fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang kelebihan dana 

(investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer, pihak yang menerbitkan efek 

atau emiten). Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan 

dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal 

hasil (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat 

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu 

tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal memiliki fungsi keuangan, 

karena memberikan kemungkinan dan kesempatan imbal hasil bagi pemilik dana 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

Pasar modal sangat bermanfaat sebagai sumber pembelanjaan perusahaan. 

Sumber pembelanjaan perusahaan bisa berasal dari sumber internal (internal 

source) dan sumber eksternal (external source). Dana yang berasal dari sumber 

internal adalah dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. 

Misalnya laba perusahaan yang ditahan (retained earning) dan akumulasi 

penyusutan yang ditahan, sedangkan sumber eksternal adalah sumber yang berasal 

dari luar perusahaan atau yang dikenal dengan external financial. 
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 Berdasarkan kutipan dari Anoraga dan Piji (2001: 16), menurut TC. Reilly 

(1970) manfaat adanya pasar modal adalah sebagai berikut ini : 

- Dunia usaha atau perusahaan-perusahaan akan memiliki pintu masuk 

mendapatkan pembelanjaan jangka panjang yang mewujud dalam barang-

barang modal (capital assets), yang akan menambah kapasitas produksi 

dan menambah kesejahteraan ekonomi. Pembelanjaan jangka panjang 

dalam hal ini tentunya meliputi utang jangka panjang (long-term debt) dan 

modal sendiri (equity) yang sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan 

dan perekonomian 

- Uang atau dana akan teralokasi secara tepat oleh pasar pada perusahaan-

perusahaan yang menggunakan secara produktif. Perusahaan-perusahaan 

akan berusaha disiplin dan professional untuk mendapatkan laba sehingga 

stabilitas pembagian dividen dapat terjamin dan pada akhirnya akan dapat 

menjamin tingkat harga pasar saham yang terus meningkat dalam jangka 

waktu yang tidak terbatas. 

- Para penabung mempunyai peluang untuk memperoleh laba berupa 

dividen maupun capital gain. Selain itu, cara investasi juga akan lebih 

beragam. Dengan likuidnya perdagangan saham, penabung dapat membeli 

dan menjual sekuritas sesuai dengan kebutuhannya dan hal ini akan 

menambah keyakinan masyarakat terhadap mekanisme pasar. Masyarakat 

akan terdorong untuk menabung dan menggunakan tabungan pada 

perusahaan yang produktif dan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan 

perusahaan. 
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- Lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan asuransi, dana 

pensiun, dan sebagainya dapat menjual portofolionya dalam bentuk 

negotiable securities, serta mengatur kembali dan menganekaragamkan 

risiko di dalam memperoleh dana untuk kegiatan lebih lanjut lainnya. 

Secara keseluruhan, pasar modal memberikan banyak manfaat, 

diantaranya : 

- Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi 

dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal 

- Memberikan sarana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversifikasi 

- Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi 

negara 

- Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan 

masyarakat menengah 

- Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik 

- Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek 

yang baik 

- Alternatif  investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko 

yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi 

investasi 

- Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses 

kontrol sosial 
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- Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan 

manajemen professional, dan penciptaan iklim berusaha yang sehat 

Pasar modal sendiri terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder.  Pasar 

primer adalah pasar untuk surat-surat berharga yang baru diterbitkan. Pada pasar 

ini dana berasal dari pembeli sekuritas kepada perusahaan yang menerbitkan 

sekuritas tersebut (sektor investasi). Sedangkan dalam pasar sekunder terjadi jual 

beli sekuritas yang sudah ada (sekuritas lama). Transaksi–transaksi pada pasar 

sekunder tidak memberikan tambahan dana bagi investasi modal keuangan. Pasar 

sekunder juga dikenal sebagai bursa efek.  

Di Indonesia sendiri pada awalnya terdapat 2 bursa efek, yakni Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Mulai tanggal 1 Desember 2007, 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melebur dan berganti nama menjadi 

Bursa Efek Indonesia.  

 

2.2 Efisiensi Pasar Modal 

Pasar modal dikatakan efisien bila informasi dapat diperoleh dengan 

mudah dan murah oleh pemakai modal, sehingga semua informasi yang relevan 

dan terpercaya tercermin dalam harga-harga saham (Brealey/Myers, 1988: 281-

282). Sebagian besar saham dihargai dengan tepat oleh pasar dan pemodal dapat 

memperoleh imbalan normal dengan memilih secara acak atau  random saham-

saham dalam kelompok risiko tertentu (Fuller/Farrell, 1987: 98). Dan karena 

penyampaian informasi begitu sempurna, tidak mungkin bagi pemodal manapun 

untuk memperoleh laba ekonomi (imbalan abnormal) dengan memanipulasi 
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informasi yang tersedia khusus baginya (Jansen/Smith, 1986: 3). Artinya jika 

pasar efisien dan semua informasi dapat diakses dengan mudah dan  murah oleh 

semua pihak di pasar, maka harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan, 

sehingga tidak ada seorangpun yang akan mendapatkan keuntungan yang 

abnormal melalui pemanfaatan informasi yang dimiliki. 

Ciri penting efisiensi pasar adalah gerakan acak (random walk) dari harga 

saham. Gerakan dari harga saham ini susah untuk ditebak dan acak. 

Samuelson/Nordhaus (1986: 290) menjelaskan, bahwa karena pasar modal efisien, 

maka harga saham secara cepat bereaksi terhadap berita-berita baru yang tidak 

terduga, sehingga arah gerakannya pun tidak bisa diduga. Sepanjang suatu 

kejadian bisa diduga, kejadian itu sudah tercermin pada harga pasar. 

 Dari pendapat pakar-pakar keuangan (Anoraga dan Piji (2001:83)), dapat 

diketahui bahwa yang dimaksud dengan pasar modal yang efisien adalah sebagai 

berikut : 

- Pasar menyediakan informasi yang akurat, lengkap, relevan, dan jujur 

- Investor tidak dimungkinkan mendapat abnormal return 

- Harga sekuritas tidak dapat diprediksi 

Istilah efisiensi pasar modal menunjukkan bahwa informasi yang relevan 

mengenai pasar modal secara luas dan murah tersedia bagi investor, dan semua 

informasi yang mempengaruhi dan relevan sudah tercermin pada harga saham. 
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 Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar yang 

efisien yaitu : 

1. Ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan 

profit 

 Investor-investor tersebut aktif berpartisipasi di pasar dengan 

menganalisis, menilai dan melakukan perdagangan saham. Di samping itu 

mereka juga merupakan price taker, sehingga tindakan dari satu investor 

saja tidak akan mempengaruhi harga dari sekuritas. 

2. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama 

dengan cara yang mudah dan murah. 

3. Informasi yang terjadi bersifat random. 

4. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga 

sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat 

informasi tersebut. 

Di dalam melakukan proses investasi, tujuan utama dari seorang investor 

adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal. Investor-investor melakukan 

analisis, menilai serta aktif dalam perdagangan saham. Investor-investor ini 

bersama-sama  akan menjadi penentu harga dari sekuritas. 

 Keputusan yang dilakukan oleh investor sangat bergantung pada 

informasi. Informasi di sini adalah informasi yang tersedia dan dapat diperoleh 

oleh investor. Dalam kaitannya dengan pasar modal yang efisien adalah informasi 

yang bersifat mudah diperoleh dan murah. Harga-harga dari sekuritaspun akan 

berubah apabila terdapat informasi yang baru. Informasi ini bersifat random 
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karena tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu investor akan cepat 

bereaksi terhadap segala bentuk informasi yang tersedia. 

 

2.3 Bentuk Pasar Modal Efisien 

Menurut Eugene F. Fama yang dikutip oleh Haugen (1987: 602) terdapat 

tiga versi yang menjelaskan pasar berdasarkan informasi yang tersedia yaitu : 

1. Weak-form 

Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti bahwa harga sekuritas hanya 

mencerminkan informasi di masa lalu. Oleh karena itu data historis seperti harga 

dan volume perdagangan di masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

yang akan datang. Ini berarti historis dari harga atau pendapatan atas saham tidak 

akan memberikan dasar bagi peramalan yang paling baik tentang harga atau 

pendapatan yang akan datang. 

2. Semistrong-form 

Hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat menyatakan bahwa harga 

sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum, meliputi 

informasi mengenai harga sekuritas yang sekarang dan informasi harga sekuritas 

yang berlaku sebelumnya. Harga-harga selain mencerminkan informasi harga 

masa lalu juga mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Hal ini 

berarti harga sekuritas akan berubah dengan munculnya informasi baru. Informasi 

yang dipublikasikan tersebut berupa penerbitan saham baru, pengumuman laba 

dan dividen, perkiraan laba perusahaan yang akan datang. Para investor tidak 

dapat memperoleh keuntungan di atas berdasarkan informasi umum yang tersedia. 
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Semua informasi yang diketahui sekarang ini di pasar telah dimasukkan dalam 

harga pasar sekarang.  

3. Strong-form 

 Dalam kondisi pasar efisien dalam bentuk kuat, harga sekuritas telah 

mencerminkan seluruh informasi, baik informasi yang dipublikasikan maupun 

informasi yang berasal dari dalam perusahaan (insider information). Harga 

sekuritas dalam kondisi ini selalu wajar dan tidak ada satupun investor yang dapat 

memperoleh dugaan yang lebih baik terhadap harga sekuritas. Investor tidak akan 

bisa mendapatkan keuntungan abnormal dari sebuah sekuritas karena setiap ada 

informasi tentang perusahaan tersebut maka harga akan cepat bereaksi 

menyesuaikan terhadap informasi tersebut. 

 

2.4 Tipe investor 

Tipe-tipe investor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian 

berdasarkan hasil yang diharapkan dari investasi, yaitu : 

1. Investor yang mengharapkan dividen 

Investor jenis ini hanya mengharapkan keuntungan dari dividen. Investor 

ini akan menahan sahamnya untuk jangka waktu yang lama. Tipe investor 

ini akan terus memantau perkembangan sahamnya terutama informasi 

yang berkaitan dengan dividen. 

2. Investor yang mengharapkan capital gain 

Investor jenis ini hanya mengarapkan keuntungan dari selisih harga saham 

yang dibelinya. Investor ini membeli saham dengan harga yang murah dan 
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menjualnya dengan harga yang tinggi atau ketika harga naik. Investor jenis 

ini tidak akan memegang sahamnya untuk jangka waktu yang lama. Semua 

informasi yang berhubungan dengan sahamnya termasuk tentang dividen 

akan diperhatikan. 

3. Investor yang mengharapkan dividen dan capital gain 

Tipe investor ini akan melakukan penjualan atas saham yang dibelinya jika 

terjadi kenaikan harga yang menurutnya lebih besar daripada dividen yang 

akan diterimanya jika ia menahan saham sampai pembayaran dividen. 

Semua informasi akan menjadi perhatian investor tipe ini. 

 

2.5 Kebijakan Dividen 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kebijakan dividen, akan dijelaskan 

terlebih dahulu tentang dividen itu sendiri. Menurut Cliffored w. Smith, Jr (1990: 

215) dividen merupakan pengembalian kepada investor yang menanamkan 

uangnya dalam keadaan berisiko pada sebuah perusahaan. Menurut Skousen, 

Stice, dan Stice (1998: 614), dividen adalah pendistribusian kepada para 

pemegang saham perusahaan dalam bagian yang sesuai dengan jumlah lembar 

saham yang dimiliki oleh para pemilik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1996: 

paragraf 4), dividen adalah distribusi laba kepada pemegang saham ekuitas sesuai 

dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. 

Sementara itu pengertian mengenai kebijakan dividen menurut R. Agus 

Sartono (1996: 386), kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai 
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dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di 

masa datang. Menurut Eugene F. Brigham dan Louis C. Gapenski (1996: 437) 

menyatakan kebijakan dividen meliputi keputusan perusahaan untuk membagikan 

penghasilannya sebagai dividen atau menahannya untuk diinvestasikan kembali. 

Menurut Terry. S. Mannes (1993: 295) menyatakan kebijakan dividen 

mendefinisikan jumlah dari pendapatan yang ditahan oleh perusahaan yang 

berlawanan dengan jumlah dari pendapatan yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham. 

Jadi secara umum kebijakan dividen merupakan penentuan pembagian 

laba antara bagian laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham 

sebagai dividen dan bagian laba yang akan ditahan di dalam perusahaan untuk 

mendanai kegiatan-kegiatan investasi perusahaan. Semakin besar laba yang 

ditahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan investasi perusahaan, maka akan 

semakin sedikit dana yang tersedia untuk pembagian dividen. 

 Menurut Shim dan Siegel (1993: 342) terdapat alasan-alasan kebijakan 

dividen itu penting, yaitu : 

1. Kebijakan itu berpengaruh atas sikap para investor. 

2. Kebijakan itu berdampak pada program pendanaan dan anggaran modal 

perusahaan. 

3. Kebijakan itu mempengaruhi arus kas perusahaan. 

4. Kebijakan itu menurunkan ekuitas pemegang saham karena dividen 

dibayar dari laba yang ditahan. 
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Setelah mengetahui mengapa kebijakan dividen itu penting, maka terdapat 

komponen-komponen dasar kebijakan dividen. Menurut Arthur J. Keown, et al 

(2000: 606) kebijakan dividen meliputi dua komponen dasar, yaitu : 

1. Rasio pembayaran dividen, yang menunjukkan jumlah dividen relatif 

terhadap pendapatan perusahaan. 

2. Stabilitas dividen sepanjang waktu, yang sama pentingnya bagi para 

investor dengan jumlah dividen yang diterima. 

Menurut Eugene F. Brigham dan Louis C. Gapenski (1996: 437) 

menyatakan bahwa unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menetapkan 

kebijakan dividen adalah : 

1. Target Payout Policy 

Merupakan kebijakan untuk mengatur pembagian pendapatan sepanjang 

tahun. 

2. Dividend Stability Policy 

Merupakan kebijakan yang mengatur cara pembayaran dividen. 

Perusahaan menentukan apakah pembayaran dividen secara stabil atau 

bervariasi tergantung pada kebutuhan internal atau cash flow. 

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

mempengaruhi kebijakan dividen adalah : 

1. Bond Indentures 

Merupakan kontrak pinjaman yang membatasi jumlah pembayaran 

dividen. Kontrak pinjaman ini seringkali menetapkan tidak adanya dividen 
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yang dibayarkan kecuali current ratio, times earned ratio, dan rasio 

keamanan lainnya lebih baik dari nilai minimum yang telah ditetapkan 

2. Preferred stock restriction 

Umumnya dividen untuk saham biasa tidak boleh dibayar sampai 

perusahaan membayar dividen saham preferen. Setelah saham preferen 

dibayar, baru dividen saham biasa boleh dibayar. 

3. Impairment of Capital Rules 

Yaitu pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba ditahan yang tertera 

dalam neraca. Peraturan ini dibuat untuk melindungi para kreditor. 

4. Availability of cash 

Merupakan dividen tunai yang hanya dapat dibayar dengan uang kas. 

Kekurangan uang kas di bank akan membatasi pembayaran dividen 

walaupun dana pinjaman yang tidak digunakan dapat digunakan untuk 

menutupi kekurangannya 

5. Penalty Tax on Improperty Accumulated Earnings 

Peraturan ini dibuat untuk mencegah individu yang menggunakan 

perusahaan untuk menghindari pajak perseorangan. Ada denda yang berat 

bagi perusahaan bila hal itu benar dapat dibuktikan kejadiannya. 

6. Control 

Jika manajemen bermaksud untuk menjaga kontrol perusahaan, mereka 

enggan untuk menjual saham baru. Agar hal itu tidak terjadi maka 

perusahaan harus menahan lebih banyak labanya. 
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7. Signaling 

Manajer dapat menggunakan dividen untuk menunjukkan kondisi 

perusahaan. Jumlah dividen yang besar menunjukkan bahwa kondisi 

perusahaan baik, begitu juga sebaliknya. Dividen dalam jumlah kecil 

menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik. 

Menurut Timothy J. Gallagher dan Joseph D. Andre (2000: 405) 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah : 

1. Company’s need for fund 

Kebijakan yang mempengaruhi kebutuhan kas perusahaan untuk investasi. 

Apabila perusahaan membutuhkan kas untuk investasi maka dividen yang 

dibayarkan sedikit. Apabila perusahaan tidak membutuhkan kas untuk 

investasi maka dividen dibayarkan dalam jumlah yang besar. 

2. Management expectation and dividend policy 

Kebijakan yang bergantung kepada akses perusahaan terhadap kas atau 

kesempatan untuk meminjam. Apabila perusahaan memiliki akses atau 

kesempatan untuk meminjam maka dividen akan dibayarkan dalam jumlah 

yang besar. Apabila perusahaan tidak memiliki akses atau kesempatan 

tersebut maka dividen yang dibayarkan dalam jumlah yang kecil. 

3. Stockholder’s preferences 

Kebijakan yang bergantung kepada preference dari perusahaan 

(stockholder’s). Apabila perusahaan lebih menyukai capital gain maka 

dividen yang dibayarkan dalam jumlah yang sedikit. Apabila perusahaan 

EFEK PENGUMUMAN..., Fakhri Nurzaman, Ma.-IBS, 2009



tidak menyukai capital gain maka dividen yang dibayarkan dalam jumlah 

yang besar. 

4. Restriction on dividend payment 

Kebijakan yang berkaitan dengan adanya peraturan yang membatasi 

pembayaran dividen secara hukum atau perjanjian. Apabila terdapat 

peraturan yang mengatur pembayaran dividen maka perusahaan akan 

membayarkan dividen secara kecil. Apabila tidak terdapat peraturan 

tersebut maka perusahaan akan membayarkan dividen dalam jumlah 

banyak. 

Menurut Bambang Riyanto (1999: 269-271) terdapat macam-macam 

kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan, yaitu : 

1. Kebijakan dividen stabil 

Banyak perusahaan yang menggunakan kebijakan dividen yang stabil, 

artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif 

tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar 

saham per tahunnya berfluktuasi. 

2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah 

ekstra tertentu 

Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen dividen per 

lembar saham setiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik 

perusahaan akan membayar dividen ekstra di atas jumlah minimal 

tersebut. 

 

EFEK PENGUMUMAN..., Fakhri Nurzaman, Ma.-IBS, 2009



3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividend payout ratio yang konstan 

Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividend payout 

ratio yang konstan misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per 

lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai 

dengan perkembangan keuntungan neto yang dibayarkan setiap tahunnya. 

4. Kebijakan dividen yang fleksibel 

Penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, besarnya setiap tahun 

disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.6 Relevansi Dividen 

 Setiap periode perusahaan harus memutuskan apakah laba yang diperoleh 

harus didistribusikan seluruhnya atau sebagian dalam bentuk dividen atau harus 

ditahan untuk kegiatan investasi perusahaan. Hal ini selalu menjadi pertimbangan 

perusahaan. Apabila perusahaan masih mempunyai kegiatan investasi, maka 

perusahaan akan menahan laba yang diperoleh untuk kegiatan investasi tersebut.  

Jika terdapat kelebihan laba sesudah digunakan untuk kegiatan investasi maka 

perusahaan akan membagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Jika kebutuhan investasi perusahaan melebihi laba yang diperoleh maka 

perusahaan tidak membagikan dividen. 

 Dalam penerapan kebijakan dividen masih banyak terdapat argumentasi-

argumentasi. Beberapa argumentasi tersebut, yaitu : 
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1. Pendapat ketidakrelevanan dividen 

Modigliani dan Miller berpendapat bahwa rasio pembayaran dividen 

hanya sebagian kecil dari keputusan investasi perusahaan. Pembayaran 

dividen tidak akan mempengaruhi kekayaan pemegang saham. Akan tetapi 

nilai perusahaan sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan aktiva perusahaan 

dalam menghasilkan laba, atau kebijakan investasinya, dan perlakuan 

alokasi laba menjadi dividen dan laba perusahaan tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan 

Pokok persoalan argumen adalah bahwa pengaruh pembayaran dividen 

kepada kekayaan pemegang saham sepenuhnya diimbangi oleh sarana 

pendanaan yang lain. Pertama-tama penambahan modal ekuitas diperoleh 

dari penjualan tambahan saham biasa, bukan dari laba ditahan. Setelah 

perusahaan membuat keputusan investasi, selanjutnya harus diputuskan 

apakah (1) laba akan ditahan atau (2) laba akan digunakan untuk 

membayar dividen dan menjual saham sejumlah dividen tersebut untuk 

mendanai investasi. 

Jadi, apakah laba yang akan diterima akan dibayarkan dalam bentuk 

dividen atau ditahan oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi pemegang 

saham. 

2. Dividen yang tinggi meningkatkan harga saham 

Menurut teori ini, tingkat keuntungan yang disyaratkan investor akan 

meningkat sebagai akibat penurunan pembayaran dividen. hal ini 

bertentangan dengan teori Modigliani dan Miller yang menyatakan bahwa 
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kebijakan dividen tidak mempengaruhi tingkat keuntungan yang 

disyaratkan oleh investor. Teori ini menyatakan bahwa investor lebih 

merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa dividen daripada 

menunggu capital gain. “Gordon-Lintner beranggapan bahwa investor 

memandang satu burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung 

di udara”. Teori ini disebut dengan “The bird in the hand theory”. 

3. Dividen yang rendah meningkatkan harga saham 

Pendapatan yang relevan untuk investor adalah pendapatan setelah pajak. 

Dengan demikian tingkat keuntungan yang disyaratkan juga tingkat 

keuntungan setelah pajak. Tingkat keuntungan yang diharapkan investor 

terdiri dari dividen dan capital gain. Jika capital gain dikenakan pajak 

dengan tarif yang lebih rendah daripada pajak atas dividen, maka saham 

yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi lebih menarik. 

Tapi sebaliknya jika capital gain dikenakan pajak yang sama dengan 

pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital gain berkurang. Namun 

demikian, pajak atas capital gain baru dibayar setelah saham dijual 

sementara pajak atas dividen harus dibayar setiap tahun setelah 

pembayaran dividen. Sehingga, investor lebih suka untuk menerima 

capital gain yang tinggi dibandingkan dengan dividen yang tinggi.  

Dengan demikian investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba 

setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi daripada 

pembayaran dividen dalam bentuk kas. 
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2.7 Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Yang berkaitan Dengan Perusahaan 

Menurut Damoran (1996: 169-170), terdapat dua kejadian informasi yang 

paling utama, yang akan meyebabkan pasar bereaksi adalah pengumuman 

pendapatan (earning announcement) dan pengumuman investasi/proyek 

(investment and project announcement).  Reaksi pasar yang akan terjadi 

tergantung pada keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Ketika perusahaan 

melakukan pengumuman pendapatan maka terjadi banyak perdebatan di antara 

para investor serta memunculkan adanya spekulasi. Dari pengumuman pendapatan 

tersebut tercermin bagaimana prospek perusahaan ke depannya di mata para 

investor. Seberapa jauh pasar bereaksi tergantung seberapa besar atau rendahnya 

pendapatan yang diumumkan tersebut dibandingkan dengan ekspektasi dari para 

investor. Sementara itu, terhadap pengumuman investasi, reaksi pasar bergantung 

pada perspektif pasar. Jika perspektif pasar jangka pendek, maka pasar bereaksi 

negatif dan jika perspektif pasar jangka panjang, maka pasar bereaksi positif. 

Reaksi pasar yang diteliti kali ini adalah hubungan antara pengumuman dividen 

dengan harga saham dan volume perdagangan saham. 

Reaksi pasar terhadap pengumuman yang berkaitan dengan perusahaan 

berkaitan erat dengan dividend signaling theory. Dividend signaling theory 

mempunyai dugaan berdasarkan pada pengumuman dividen tunai mempunyai 

kandungan informasi yang dapat memunculkan reaksi. Teori ini menjelaskan 

bahwa informasi tentang dividen tunai yang dibayarkan oleh perusahaan dianggap 

oleh investor sebagai sinyal prospek perusahaan yang akan datang. Prinsip ini 

menjelaskan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Hal ini disebabkan 
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oleh adanya asymetric information. Suluh  (2007: 2) menyatakan bahwa 

asymmetric information adalah kondisi ketika suatu pihak memiliki informasi 

yang lebih banyak dari yang lain. 

 

2.8 Harga saham 

 Menurut Van Horne (1997 :8), harga saham perusahaan menunjukkan 

penilaian sentral dari semua pelaku pasar dan juga terhadap nilai pasar dari 

perusahaan tersebut. Secara umum, harga saham adalah harga pasar atau sekuritas 

saham yang terjadi karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran 

pasar yang secara dasar ditentukan oleh aktiva yang diwakilinya. Pada BEI, 

permintaan dan penawaran yang terjadi akan membentuk harga pada harga 

keseimbangan (ekuilibrium) atau disebut market value. 

 Pada pasar yang efisien, harga pasar akan berubah seiring dengan adanya 

informasi baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Informasi 

yang berasal dari dalam perusahaan adalah penilaian kinerja perusahaan, 

pengumuman laba perusahaan, pergantian pengurus perusahaan, pengumuman 

pembagian dividen dan informasi lain yang menyangkut operasional perusahaan. 

Informasi yang berasal dari luar perusahaan adalah isu-isu politik, situasi 

keamanan kota dan negara, perkembangan perusahaan pesaing, dan informasi 

lainnya. Menurut Weston dan Brigham (2001: 26), faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham adalah : 
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1) Laba per lembar saham (Earning per share atau EPS) 

 Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan, akan 

menerima laba atas saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per 

lembar saham (EPS) yang diberikan perusahaan akan memberikan 

pengembalian yang cukup baik. Hal ini akan mendorong investor untuk 

berinvestasi lebih banyak sehingga harga saham perusahaan akan 

meningkat. 

2) Tingkat bunga 

 Tingkat bunga mempengaruhi harga saham dengan cara : 

- Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi 

Apabila suku bunga naik, maka investor akan menjual sahamnya untuk 

berinvestasi di obligasi. Hal ini akan membuat harga saham menurun 

karena sedikitnya minat investor untuk berinvestasi di saham. Begitu juga 

sebaliknya. 

- Mempengaruhi laba perusahaan 

 Bunga bagi perusahaan adalah biaya. Semakin tinggi tingkat bunga, maka 

semakin rendah laba perusahaan. Suku bunga juga secara tidak langsung 

mempengaruhi perusahaan karena mempengaruhi kegiatan ekonomi. 

3) Jumlah dividen tunai yang diberikan 

 Kebijakan laba dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagian dibagikan dalam 

bentuk dividen dan sebagian lagi disisihkan dalam bentuk laba ditahan. 

Pembagian dividen yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan 
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pemegang saham karena jumlah dividen kas yang besar adalah yang 

diinginkan oleh investor sehingga harga saham akan naik. 

4) Jumlah laba yang didapat perusahaan 

 Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang 

mempunyai profit cukup baik. Hal ini menunjukkan prospek yang cerah 

sehingga investor tertarik berinvestasi yang nantinya akan mempengaruhi 

harga saham perusahaan. 

5) Tingkat resiko dan pengembalian 

 Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan 

meningkat maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya 

semakin tinggi resiko semakin tinggi pula tingkat pengembalian saham 

yang diterima. 

 

2.9 Volume perdagangan saham 

 Menurut Salim (2003: 297), volume perdagangan saham adalah jumlah 

saham atau kontrak yang diperdagangkan selama jangka waktu tertentu, yang juga 

dianggap sebagai ukuran dari kekuatan atau kelemahan pasar. Secara umum, 

volume perdagangan saham adalah jumlah saham yang ditransaksikan di pasar 

modal dalam periode tertentu. Investor biasanya lebih menyukai saham-saham 

yang volume perdagangannya tinggi karena lebih likuid sehingga dapat dicairkan 

sewaktu-waktu dengan cepat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

sehingga akan meminimalkan kerugian. Selain itu investor lebih mudah untuk 

mencari keuntungan dari adanya capital gain untuk investor jangka pendek. 
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 Volume perdagangan saham banyak dipengaruhi faktor-faktor baik 

internal maupun eksternal. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh setiap investor 

merupakan faktor yang sangat menentukan volume perdagangan saham. volume 

perdagangan saham sangat erat hubungannya dengan harga saham. volume 

perdagangan yang tidak diimbangi dengan harga saham akan menimbulkan 

dampak yang kurang baik bagi investor. Menurut Zaki Baridwan (1992: 453) : 

1. Volume perdagangan saham naik dan harga saham naik, maka 

kecenderungan untuk berinvestasi menguntungkan. 

2. Volume perdagangan saham naik dan harga saham turun, maka 

kecenderungan berinvestasi ragu atau tidak menguntungkan. 

3. Volume perdagangan saham turun dan harga saham naik, maka 

kecenderungan berinvestasi ragu atau tidak menguntungkan. 

4. Volume perdagangan saham turun dan harga saham turun, maka 

kecenderungan berinvestasi menguntungkan.  

 Menurut Scott E. Stickel dan Robert E. Verrechhia (1994 :57), volume is 

the fuel for stock prices. Volume perdagangan sebagai penggerak dari perubahan 

harga. Investor jangan hanya berpatokan saja terhadap perubahan harga tetapi juga 

harus melihat volume perdagangan saham. 

Berdasarkan kutipan dari Apostolos Dasilas (2009: 70), menurut 

Lakonishok dan Vermaelen (1986), investigasi hanya pada reaksi harga saham 

saja tidak dapat membedakan mana yang termasuk long-term dan short-term 

hipotesis yang dapat menjelaskan secara lengkap perilaku abnormal harga saham 

pada saat ex-dividend. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan investigasi 
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terhadap volume perdagangan dapat menambah bukti baru terhadap investor yang 

mempengaruhi perilaku harga saham pada ex-dividend. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, selain melakukan penelitian terhadap harga 

saham, penulis melakukan penelitian terhadap volume perdagangan saham. Untuk 

mengukur adanya reaksi pasar terhadap pengumuman yang berkaitan dengan 

perusahaan dapat dilihat dari (1) adanya penurunan atau peningkatan volume 

perdagangan saham (trading volume activity), (2) adanya penurunan atau 

peningkatan security return variability, (3) perubahan rata-rata security return. 

Penelitian ini akan mengukur penurunan atau peningkatan volume perdagangan 

saham menggunakan rumus Trading Volume Activity. 

ttimeindingoutsintradedifirmofsharesofNumber

ttimeintradedifirmofsharesofNumber
TVAit

tan
=  

 

2.10 Penelitian terdahulu 

 Penelitian ini berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk 

ke pasar dapat tercermin pada saham. Berikut ini diuraikan mengenai beberapa 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, yang diambil dari Tandelilin 

(2001:128) dan penelitian lainnya : 

1. R. Andi Sularso (2003) 

 Andi Sularso melakukan event study dengan mengamati pergerakan harga 

saham di pasar modal. Untuk menguji adanya reaksi harga dilakukan tes 

abnormal return selama periode peristiwa dengan analisis perhitungan 

berdasarkan konsep model-model keseimbangan yaitu Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) dan dengan melakukan pengujian abnormal return 
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terhadap dividen naik dan dividen turun pada saat ex-dividend date. Dari 

hasil penelitian disimpulkan bahwa harga saham bereaksi negatif terhadap 

informasi pengumuman dividen naik pada saat ex-dividend date, dan 

bereaksi positif terhadap informasi pengumuman dividen turun pada saat 

ex-dividend date. 

2. Pettit (1972) 

 Pettit meneliti pengaruh pengumuman dividen terhadap perubahan harga 

saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harga-harga 

menyesuaikan secara cepat pada tanggal pengumuman dividen dan hari-

hari sesudahnya. 

3. Aharomy dan Swary (1980) 

 Aharomy dan Swary meneliti tidak saja mengenai pengaruh pengumuman 

dividen (atau earning saja), tetapi juga menghubungkan pengumuman 

tersebut dengan perilaku harga saham. Data pengumuman dividen 

digunakan, apabila tidak didahului atau diikuti oleh pengumuman earnings 

dalam jangka waktu 11 hari perdagangan; data dikelompokkan menurut 

perubahan dividen naik, tetap, dan menurun. Variabel yang digunakan 

untuk mengukur kandungan informasi pengumuman dividen dan earnings 

adalah abnormal return dan abnormal return rata-rata. Kesimpulan 

penelitiannya pengumuman dividen memberi informasi yang lebih 

bermanfaat daripada pengumuman earnings, dan kenaikan dividen diikuti 

oleh kenaikan harga saham, sedangkan penurunan dividen diikuti oleh 

penurunan harga saham secara cepat. 
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4. Henni (2005) 

 Henni meneliti pengaruh pengumuman dividen terhadap volume 

perdagangan saham serta perbedaan harga saham yang dihubungkan 

dengan rasio keuangan (NPM, ROE, PER dan PBV). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa volume perdagangan masa lalu tidak dapat 

memperkirakan perubahan-perubahan volume perdagangan saham di masa 

mendatang baik sebelum maupun setelah pengumuman dividen. 

Sementara itu, variabel rasio keuangan (NPM, ROE, PER dan PBV) tidak 

mengakibatkan perubahan harga saham. 

5. Lakonishok dan Vermaelen (1986) 

 Lakonishok dan Vermaelen melakukan penelitian terhadap volume 

perdagangan dan perilaku harga saham pada saat ex-dividend date. 

Hasilnya menunjukkan bahwa volume perdagangan meningkat secara 

signifikan sebelum dan sesudah ex-dividend date.  

6. Titi Sri Haryanti (2002) 

 Meneliti mengenai pengaruh pengumuman dividen terhadap perubahan 

volume perdagangan dan perubahan harga saham. Hasilnya pengumuman 

dividen yang dipublikasikan perusahaan publik berpengaruh  secara 

signifikan terhadap volume perdagangan saham dan perubahan harga 

saham. 
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7. Krisnhoe, Sukirman dan Cheruddin (2005) 

 Meneliti pengaruh pengumuman perubahan dividen terhadap harga saham 

 dan menyatakan jika keseluruhan pengumuman dividen tidak mempunyai 

 pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

 Investor pasar modal umumnya akan bereaksi terhadap informasi yang 

tersedia, salah satunya pengumuman dividen. Pengumuman dividen bagi 

perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tersebut. Hal ini 

akan mempengaruhi keputusan investasi dari investor. Apabila informasi tersebut 

menurut investor bagus, maka investor akan berinvestasi pada saham perusahaan 

tersebut dan begitu juga sebaliknya. 

 Dengan adanya keputusan investasi dari investor tersebut akan 

mempengaruhi harga dan volume perdagangan saham tersebut. Semakin 

banyaknya investor yang berinvestasi, akan meningkatkan harga dari saham 

tersebut karena banyaknya permintaan. Begitu juga dengan volume perdagangan 

yang semakin meningkat karena banyaknya investasi pada saham perusahaan 

tersebut. 

 Penelitian ini melihat efek dari adanya pengumuman dividen terhadap 

harga saham dan volume perdagangan saham dengan periode pengamatan 5 hari 

sebelum pengumuman dividen dan 5 hari setelah pengumuman dividen. Penelitian 

ini juga bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian lainnya. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diperoleh kerangka penelitian 

sebagai berikut : 

GAMBAR 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 Penelitian ini pertama-tama akan melihat harga saham dan volume 

perdagangan saham perusahaan selama 5 hari sebelum pengumuman dividen. 

Setelah dilakukan pengamatan, peneliti akan melihat harga saham dan volume 

perdagangan saham perusahaan 5 hari sesudah pengumuman dividen. Kemudian 

dilakukan analisis untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari 

harga saham 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman dividen dan volume 

perdagangan saham 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman dividen. 

Pengambilan periode pengamatan selama 5 hari sebelum pengumumuman dividen 

dan 5 hari sesudah pengumuman dividen dilakukan untuk meminimalisasi faktor-

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil penelitian seperti perubahan 

Sebelum pengumuman 

dividen 

 

Harga saham Volume 

Harga saham Volume 

Sesudah pengumuman 

dividen 

 

5 hari 

5 hari 

PERBEDAAN 
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kebijakan negara, ketidakstabilan politik dan lain-lain. Selain itu, dikarenakan 

untuk melihat trend dari harga saham dan volume perdagangan. 

 

2.12 Hipotesis 

Berdasarkan dari landasan teori dan permasalahan yang ada, maka 

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

H01 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum 

pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen. 

Ha1 : Ada perbedaan yang signifikan antara harga saham  sebelum pengumuman 

 dividen dan harga saham sesudah pengumuman dividen. 

H02 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham 

sebelum pengumuman dividen dan volume perdagangan saham sesudah 

pengumuman dividen. 

Ha2 : Ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham 

sebelum pengumuman dividen dan volume perdagangan saham sesudah 

pengumuman dividen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan data 

3.1.1 Data Yang Dihimpun 

 Data yang diperlukan bersifat historis dan merupakan data sekunder. Data 

tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber-sumber dari data 

tersebut adalah: 

1. Data perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun 2007. 

2. Data harga saham dan volume perdagangan saham harian pada tahun 

2007. Data ini diperoleh dari BEI. 

3. Data perusahaan yang melakukan pengumuman dividen dan tanggal 

pengumuman dividen pada tahun 2007. Data ini diperoleh dari jurnal BEI 

dan website. 

4. Jumlah saham yang beredar yang didapat dari laporan keuangan masing-

masing perusahaan. 

 

3.1.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2007. 

Pengambilan periode penelitian pada tahun 2007 disebabkan pada tahun ini 

kondisi perekonomian cukup stabil dan iklim investasi sangat kondusif sehingga 

meminimalkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penelitian ini. Untuk 
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pengambilan sampel digunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menentukan jenis responden dengan tujuan tertentu sehingga 

sampel dapat dipilih. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah: 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. 

2. Perusahaan yang melakukan pengumuman dividen pada periode 

pengamatan. 

3. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan. 

4. Perusahaan dengan frekuensi perdagangan yang tinggi 

5. Perusahaan yang datanya tersedia secara lengkap untuk kebutuhan analisis. 

 Pada tahun 2007 terdapat 347 perusahaan yang terdaftar di BEI. Dari 347 

perusahaan tersebut, terdapat 91 perusahaan yang melakukan pengumuman 

dividen pada tahun 2007. Dari 91 perusahaan tersebut, tersaring 32 perusahaan 

yang frekuensi perdagangan sahamnya tinggi dan datanya tersedia untuk 

kebutuhan analisis. 

 

3.2 Metode Analisis Data 

3.2.1 Teknik Pengolahan Data 

 Data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber diolah dengan 

menggunakan MS Excel yang kemudian dilakukan analisis menggunakan 

software untuk pengolahan statistik. 

 Data terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data 

dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dipunyai terdistribusi normal atau 

tidak. Data yang distribusinya normal berarti mempunyai sebaran normal, dengan 
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kata lain sampel yang kita miliki mewakili populasi (www.inparametric.com). Uji 

normalitas data dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov test dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5% dengan rejection rule sebagai berikut : 

• Jika tingkat signifikansi > 0.05, maka data berdistribusi normal 

• Jika tingkat signifikansi < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal 

 Apabila data tidak terdistribusi secara normal maka dilakukan uji non 

parametric yaitu wilcoxon sign rank test. Apabila data penelitian terdistribusi 

normal maka dapat diolah dengan uji parametric yaitu paired sample t test.  

3.2.2 Pengolahan Data Harga Saham 

 Analisis dilakukan dengan mengamati harga saham perusahaan yang 

dijadikan sampel selama 5 hari sebelum pengumuman dividen dan 5 hari sesudah 

pengumuman dividen. Harga saham yang diamati adalah harga saham pada saat 

penutupan (closing price) harian. Dari harga saham tersebut, dilakukan 

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

berikut : 

n

SAHAMHARGA
SAHAMHARGA Average

∑
=  

3.2.3 Pengolahan Data Volume Perdagangan Saham 

 Analisis dilakukan dengan mengamati volume perdagangan saham sampel 

selama 5 hari sebelum pengumuman dividen dan 5 hari sesudah pengumuman 

dividen. Dari volume perdagangan tersebut lalu dicari volume perdagangan relatif 

dengan menggunakan rumus TVA (Trading Volume Activity). Setelah TVA 

masing-masing saham diketahui, kemudian dihitung rata-rata volume 
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perdagangan saham rata-rata untuk keseluruhan saham sampel  dengan cara 

sebagai berikut : 

n

TVA
TVAAverage

∑
=  

3.2.4 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis untuk data yang berdistribusi normal dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji parametric yaitu paired sample t-test dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Untuk yang tidak berdistribusi secara normal 

menggunakan uji non parametric yaitu wilcoxon sign rank test dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%. 

 Dasar pengambilan keputusan untuk uji hipotesis paired sample t-test 

adalah : 

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

signifikan. 

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

 Hipotesis Objektif (H0) dan hipotesis alternative (Ha) digunakan untuk 

mengetahui apakah pengumuman dividen mempengaruhi harga saham dan 

volume perdagangan saham. 

 H01 :  µ1  =  µ2 

Artinya harga saham sebelum pengumuman dividen tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan dengan harga saham sesudah pengumuman dividen. 

 Ha1 :  µ1  ≠  µ2 

Artinya harga saham sebelum pengumuman dividen memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan harga saham sesudah pengumuman dividen. 
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 H02 :  µ1  =  µ2 

Artinya volume perdagangan saham sebelum pengumuman dividen tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan dengan volume perdagangan saham sesudah 

pengumuman dividen. 

 Ha2 :  µ1  ≠  µ2 

Artinya volume perdagangan saham sebelum pengumuman dividen memiliki 

perbedaan yang signifikan dengan volume perdagangan saham sesudah 

pengumuman dividen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia 

 Kegiatan pasar modal di Indonesia sudah sejak lama dikenal di Indonesia, 

yaitu pada zaman penjajahan Belanda. Hal ini terlihat dari didirikannya bursa efek 

di Batavia yang diselenggarakan oleh Vereniging Voor de Effectenhandel pada 

tanggal 14 Desember 1912, meskipun tujuan awalnya untuk menghimpun dana 

guna kepentingan mengembangkan sektor perkebunan yang ada di Indonesia. 

 Perkembangan pasar modal ini cukup pesat, sehingga akhirnya dibuka 

Bursa Efek Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan Bursa Efek di Semarang 

pada tanggal 1 Agustus 1925. Akan tetapi pada awal tahun 1939 di Eropa terjadi 

gejolak politik yang ikut mempengaruhi perdagangan efek yang ada di Indonesia. 

Akibatnya pemerintah Belanda menutup bursa efek di Surabaya dan Semarang, 

sehingga yang ada hanya Bursa Efek Jakarta. Akan tetapi Bursa Efek Jakarta ini 

pun akhirnya tutup karena Perang Dunia Ke-dua, yang sekaligus menandai 

berhentinya aktivitas pasar modal di Indonesia. 

 Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda, pada 

tahun 1960, pemerintah mengawali kebangkitan kembali pasar modal dengan 

penerbitan obligasi Pemerintah Republik Indonesia. Tetapi karena adanya inflasi 

dan resesi ekonomi, kegiatan bursa kembali terhenti. Kebangkitan kembali pasar 

modal di Indonesia dimulai pada tahun 1970, pada saat itu terbentuk Tim Uang 
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dan Pasar Modal, disusul tahun 1976 berdiri BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar 

Modal) serta berdirinya perusahaan dan investasi, PT Danareksa. Hal ini 

ditindaklanjuti dengan diresmikannya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta 

oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977. Untuk mendorong kegiatan pasar modal 

pemerintah mengeluarkan insentif-insentif dan regulasi. 

 Pada awalnya terdapat 2 bursa efek di Indonesia yaitu Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Pada tanggal 1 Desember 2007, Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Hal ini dilakukan untuk efektivitas operasional dan transaksi. BEI 

menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System 

(JATS) sejak 22 Mei 1995 yang nantinya akan direncanakan akan diganti dengan 

sistem baru yang bernama NASDAQ-OMX. 

4.1.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa 

BEI dengan kriteria pengambilan sampel seperti telah disebutkan di sub bab 3.1.2. 

Pada tahun 2007 terdapat 347 perusahaan yang listing di BEI. Dari 347 

perusahaan tersebut, terdapat 91 perusahaan yang melakukan pengumuman 

dividen pada tahun 2007. Dari 91 perusahaan tersebut, tersaring 32 perusahaan 

yang frekuensi perdagangan sahamnya tinggi dan akan dijadikan sampel untuk 

penelitian ini. Adapun perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel sebagai 

berikut : 
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TABEL 4.1. 

OBJEK PENELITIAN 

Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

ANTM PT. Aneka Tambang Tbk 

APOL PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk 

ASII PT. Astra International Tbk 

UNSP PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk 

BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 

BNII PT. Bank International Indonesia Tbk 

BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 

RMBA PT. Bentoel International Investama Tbk 

BLTA PT. Berlian Laju Tanker Tbk 

BHIT PT. Bhakti Investama Tbk 

BUMI PT. BUMI Resources Tbk 

CLPI PT. Colorpak Indonesia Tbk 

CPIN PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 

IATA PT. Indonesia Air Transport Tbk 

ISAT PT. Indosat Tbk 

MFIN PT. Mandala Multifinance Tbk 

MPPA PT. Matahari Putra Prima Tbk 

MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 

MASA PT. Multistrada Arah Sarana Tbk 

MLPL PT. Multipolar Tbk 

PBRX PT. Pan Brothers Tbk 

RUIS PT. Radiant Utama Interinsco Tbk 

RALS PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

PTBA PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

TLKM PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

TRIM PT. Trimegah Securities Tbk 

TOTL PT. Total Bangun Persada Tbk 

TBLA PT. Tunas Baru Lampung Tbk 

TURI PT. Tunas Ridean Tbk 

UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

UNTR PT. United Tractors Tbk 

 Sumber : data diolah 
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4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan 

menjabarkan data yang telah didapatkan. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan 

dengan melakukan analisis pada nilai maksimum, minimum, mean atau rata-rata 

dan standar deviasi dari harga saham dan volume perdagangan saham. 

4.2.1 Harga Saham 

TABEL 4.2 

STATISTIK DESKRIPTIF HARGA SAHAM 

 Minimum Maksimum Mean 

Standar 

Deviasi 

Harga sebelum 126 21000 3105.6375 21.00364 

Harga sesudah 121 23600 3156.6437 15.26133 

 Sumber : data diolah 

 Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat untuk harga sebelum pengumuman 

dividen memiliki mean sebesar 3105.6375 dan besarnya standar deviasi sebesar 

21.00364. Nilai terendah dari harga sebelum pengumuman dividen sebesar 126 

dan nilai tertinggi sebesar 21000. 

 Untuk variabel harga sesudah pengumuman dividen memiliki mean 

sebesar 3156.6437 dan besarnya standar deviasi sebesar 15.26133. Nilai terendah 

dari harga sesudah pengumuman dividen sebesar 121 dan nilai tertinggi sebesar 

23600. 
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GAMBAR 4.1 

FLUKTUASI HARGA SAHAM 

 

 Sumber : data diolah 

 Dari keseluruhan trend harga saham mengalami peningkatan. Peningkatan 

harga saham sesudah pengumuman dividen cukup tinggi dibandingkan dengan 

harga saham sebelum pengumuman dividen. 

 Harga saham sebelum pengumuman dividen mencapai titik terendah pada 

hari t-4 sebesar 3080.90625 dan titik tertinggi pada hari t-2 sebesar 3129.09375. 

Untuk harga saham sesudah pengumuman dividen mencapai titik terendah pada 

hari t+5 dan titik tertinggi pada hari ke t+4. 
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4.2.2 Volume Perdagangan Saham 

TABEL 4.3 

STATISTIK DESKRIPTIF TVA 

 Minimum Maksimum Mean Standar Deviasi 

TVA 

Sebelum 

0.0001117

67 
0.116820067 

0.006788605

8 

0.00154265365

8011 

TVA 

Sesudah 
0.0002241 0.11686419 0.009183284 

0.00130999153

5557 

 Sumber : data diolah 

 Berdasarkan data diatas untuk TVA sebelum pengumuman dividen 

memiliki mean sebesar 0.0067886058 dan besarnya standar deviasi yaitu sebesar 

0.001542653658011. Nilai minimum dari data tersebut sebesar 0.000111767 dan 

nilai maksimum sebesar 0.116820067. 

 Pada variabel TVA sesudah pengumuman dividen memiliki mean sebesar 

0.009183284 dan besarnya standar deviasi yaitu sebesar 0.001309991535557. 

Nilai minimum dari data tersebut sebesar 0.0002241 dan nilai maksimum sebesar 

0.11686419. 
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GAMBAR 4.2 

FLUKTUASI VOLUME PERDAGANGAN 

 

 Sumber : data diolah 

 Berdasarkan grafik di atas, trend dari TVA dapat disimpulkan mengalami 

kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini terjadi setelah adanya pengumuman 

dividen yang dilakukan perusahaan sampel. 

 Pada periode sebelum pengumuman dividen, nilai paling rendah tercatat 

pada hari t-2, yakni sebesar 0.00433845 dan nilai tertinggi tercatat pada hari t-4, 

yakni sebesar 0.008340576. Pada periode sesudah pengumuman dividen, nilai 

terendah tercatat pada hari ke t+5, yaitu sebesar 0.008186 dan nilai tertinggi 

tercatat pada hari ke t+2, yaitu sebesar 0.0110969. Jadi secara keseluruhan nilai 

TVA mengalami kenaikan yang signifikan pada saat sesudah pengumuman 

dividen. 
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4.3 Analisis Pengujian 

 Pada bagian ini akan disajikan data-data yang telah diolah untuk 

menjawab hipotesis-hipotesis yang dibuat oleh penulis. Penelitian ini bertujuan 

untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh pengumuman dividen bagi investor 

yang tercermin dari harga saham dan volume perdagangan saham dengan periode 

5 hari sebelum pengumuman dividen dan 5 hari sesudah pengumuman dividen. 

4.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan dengan uji non parametric Kolmogorov Smirnov. 

Pertimbangannya adalah karena data yang ingin diteliti belum diketahui apakah 

bersifat parametric atau non parametric, sehingga dapat dikatakan data tersebut 

bersifat non parametric. Data dikatakan memiliki sebaran yang normal apabila 

tingkat signifikansinya lebih besar dari α, yaitu 5%. Dari uji normalitas yang telah 

dilakukan terhadap harga saham dan volume perdagangan saham, maka 

didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel 4.4 dan tabel 4.5. 

 Uji normalitas yang pertama dilakukan terhadap harga saham. Setelah 

dilakukan pengujian normalitas untuk harga saham, maka didapatkan hasil 

sebagai berikut : 
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TABEL 4.4 

UJI NORMALITAS HARGA SAHAM 

 

  Sebelum_P Sesudah_P 

N 5 5 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 3105.637500

0 

3156.64376

00 

  Std. Deviation 
21.00364552 

15.2613385

2 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.225 .218 

  Positive .179 .181 

  Negative -.225 -.218 

Kolmogorov-Smirnov Z .503 .488 

Asymp. Sig. (2-tailed) .962 .971 

 Sumber : data diolah 

 Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa asymp sig untuk harga saham 

sebelum pengumuman dividen sebesar 0.962 dan untuk harga saham sesudah 

pengumuman dividen sebesar 0.971. Hal ini menunjukkan bahwa data yang 

dijadikan sampel untuk harga saham memenuhi syarat uji normalitas  yaitu 

dengan tingkat signifikansi diatas 5%. 

 Uji normalitas yang kedua, dilakukan terhadap volume perdagangan 

saham. Hasil dari pengolahan data uji normalitas volume perdagangan saham 

ditunjukkan pada tabel 4.5. 
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TABEL 4.5 

UJI NORMALITAS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM 

 

  Sebelum_P Sesudah_P 

N 5 5 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean .006788605

80000 

.009183284

00000 

  Std. Deviation .001542653

658011 

.001309991

535557 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.209 .319 

  Positive .157 .319 

  Negative -.209 -.223 

Kolmogorov-Smirnov Z .467 .714 

Asymp. Sig. (2-tailed) .981 .688 

Sumber : data diolah 

 Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa asymp sig untuk volume 

perdagangan saham sebelum pengumuman dividen sebesar 0.981 dan untuk 

volume perdagangan saham sesudah pengumuman dividen sebesar 0.688. Hal ini 

menunjukkan bahwa data yang dijadikan sampel berdistribusi normal karena 

memenuhi syarat uji normalitas, yaitu tingkat signifikansi di atas 5%. 

 Secara keseluruhan hasil uji normalitas yang dilakukan untuk harga saham 

dan volume perdagangan saham memenuhi syarat sampel berdistribusi normal. 

Dengan kata lain, harga saham dan volume perdagangan saham yang dijadikan 

sampel dapat mewakili populasi yang ada. 

 

4.3.2 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan metode paired sample t-test. 

Periode penelitian ditetapkan 5 hari sebelum pengumuman dividen dan 5 hari 
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setelah pengumuman dividen. Adapun tanggal pengumuman dividen yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut : 

TABEL 4.6.  

TANGGAL PENGUMUMAN 

Kode Perusahaan 

Tanggal Pengumuman 

Dividen 

ANTM 30-May-07 

APOL 2-May-07 

ASII 9-Oct-07 

UNSP 6-Jun-07 

BBCA 15-May-07 

BNII 16-Apr-07 

BBRI 22-May-07 

RMBA 31-May-07 

BLTA 24-May-07 

BHIT 18-Jun-07 

BUMI 5-Jun-07 

CLPI 22-Jun-07 

CPIN 27-Jun-07 

GJTL 28-Jun-07 

IATA 23-Mar-07 

ISAT 5-Jun-07 

MFIN 8-Jun-07 

MPPA 27-Apr-07 

MTDL 26-Jun-07 

MASA 21-May-07 

MLPL 23-May-07 

PBRX 23-Apr-07 

RUIS 29-May-07 

RALS 30-May-07 

PTBA 4-May-07 

TLKM 29-Jun-07 

TRIM 28-Jun-07 

 

 

EFEK PENGUMUMAN..., Fakhri Nurzaman, Ma.-IBS, 2009



TOTL 1-May-07 

TBLA 27-Jun-07 

TURI 11-May-07 

UNVR 6-Nov-07 

UNTR 21-Sep-07 

 Sumber : data diolah 

  

4.3.2.1 Uji Hipotesis Harga Saham 

 Dari tabel 4.6, dilakukan pengamatan terhadap harga saham sampel 

dengan periode 5 hari sebelum tanggal pengumuman dividen dan 5 hari sesudah 

tanggal pengumuman dividen. Data harga saham 5 hari sebelum tanggal 

pengumuman dividen dilampirkan pada lampiran 1, sedangkan data harga saham 

5 hari sesudah tanggal pengumuman dividen dilampirkan pada lampiran 2. 

Adapun rumusan hipotesis dari pengujian ini sebagai berikut : 

 H0 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum  

  pengumuman dividen dan harga saham sesudah pengumuman  

  dividen. 

 Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara harga saham  sebelum  

  pengumuman  dividen dan harga saham sesudah pengumuman  

  dividen. 

 Setelah didapatkan harga saham masing-masing perusahaan sampel, data 

tersebut diolah untuk mencari harga saham rata-rata dengan rumus : 

n

SAHAMHARGA
SAHAMHARGA Average

∑
= …….(1) 
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Hasil dari perhitungan harga saham rata-rata sebagai berikut : 

TABEL 4.7 

HARGA SAHAM RATA-RATA SEBELUM PENGUMUMAN DIVIDEN 

Hari Harga saham rata-rata 

-5 3101.46875 

-4 3080.90625 

-3 3091.46875 

-2 3129.09375 

-1 3125.25 

 Sumber : data diolah 

TABEL 4.8 

HARGA SAHAM RATA-RATA SESUDAH PENGUMUMAN DIVIDEN 

Hari Harga saham rata-rata 

+1 3170.5 

+2 3147.3125 

+3 3159.4375 

+4 3170.5625 

+5 3135.4063 

 Sumber : data diolah 

 Dari data hasil olahan pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 dilakukanlah uji 

hipotesis menggunakan metode paired sample t-test. Adapun rejection rule dari 

uji hipotesis ini adalah: 

a. Jika p-value > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak atau tidak terdapat  

perbedaan signifikan. 

b. Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan signifikan. 
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 Setelah dilakukan pengolahan data tersebut menggunakan software, maka 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

TABEL 4.9 

UJI HIPOTESIS HARGA SAHAM 

t Sig. (2-tailed) 

-4.465 .011 

 Sumber : data diolah 

 Berdasarkan data di atas, p-value dari pengolahan data untuk harga saham 

sebesar 0.011. Hal ini berarti H0 ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan 

antara harga saham sebelum pengumuman dividen dengan harga saham sesudah 

pengumuman dividen. 

 

4.3.2.2 Uji Hipotesis Volume Perdagangan 

 Dari tabel 4.6, dilakukan pengamatan terhadap volume perdagangan 

masing-masing saham dengan periode 5 hari sebelum tanggal pengumuman 

dividen dan 5 hari setelah tanggal pengumuman dividen. Data volume 

perdagangan saham 5 hari sebelum pengumuman dividen dilampirkan pada 

lampiran 3, sedangkan data volume perdagangan saham 5 hari setelah 

pengumuman dividen dilampirkan pada lampiran 4.  Adapun rumusan hipotesis 

dari pengujian ini sebagai berikut : 

 H0 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan  

  saham sebelum pengumuman dividen dan volume perdagangan  

  saham sesudah pengumuman dividen. 
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 Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham  

  sebelum pengumuman dividen dan volume perdagangan saham  

  sesudah pengumuman dividen. 

 Setelah didapatkan volume perdagangan saham masing-masing 

perusahaan, data tersebut diolah dengan rumus TVA (Trading Volume Activity). 

Data hasil pengolahan dilampirkan pada lampiran 5. 

ttimeindingoutsintradedifirmofsharesofNumber

ttimeintradedifirmofsharesofNumber
TVAit

tan
= ……. (2) 

 Setelah didapatkan TVA masing-masing perusahaan, dilakukan 

perhitungan untuk mencari TVA rata-rata dari keseluruhan sampel dengan rumus: 

n

TVA
TVAAverage

∑
=  ……… (3) 

Hasil dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

TABEL 4.10  

 TVA SEBELUM PENGUMUMAN DIVIDEN 

Hari TVA average 

-5 0.00710352 

-4 0.008340576 

-3 0.007727533 

-2 0.00433845 

-1 0.00643295 

Sumber : data diolah 
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TABEL 4.11 

TVA SETELAH PENGUMUMAN DIVIDEN 

Hari TVA average 

+1 0.00842245 

+2 0.0110969 

+3 0.01000466 

+4 0.00820641 

+5 0.008186 

Sumber : data diolah 

 Data yang tertera pada tabel 4.10 dan tabel 4.11 digunakan untuk uji 

hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode paired sample t-

test. Adapun rejection rule dari uji hipotesis ini adalah: 

a. Jika p-value > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak atau tidak terdapat  

perbedaan signifikan. 

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

 Setelah diolah dengan menggunakan software dengan metode paired 

sample t-test, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

TABEL 4.12 

UJI HIPOTESIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM  

 

t 

Sig. (2-

tailed) 

-5.434 .006 

Sumber : data diolah 

 

 Berdasarkan data di atas terlihat bahwa p-value sebesar 0.006. Hal ini 

berarti H0 ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan antara volume 

perdagangan sebelum pengumuman dividen dengan sesudah pengumuman 

dividen. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan pada harga saham dan volume perdagangan saham 

antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Dalam kaitan dengan 

penelitian ini berarti pengumuman dividen memberikan efek terhadap harga dan 

volume perdagangan saham pada tahun 2007. Hal ini memperkuat beberapa 

penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. 

 Berdasarkan tabel 4.9, hasil pengujian hipotesis dari harga saham 

menunjukkan p-value sebesar 0.011. Hal ini menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum pengumuman dividen 

dengan harga saham sesudah pengumuman dividen. Harga saham sesudah 

pengumuman dividen lebih tinggi dari harga saham sebelum pengumuman 

dividen. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya seperti yang 

telah dilakukan oleh Petit (1972) dan Titi Sri Haryanti (2002). Penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh pengumuman dividen terhadap harga 

saham. 

 Berdasarkan tabel 4.12, hasil pengujian hipotesis dari volume perdagangan 

saham menunjukkan p-value sebesar 0.006. Hal ini menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum 

pengumuman dividen dengan volume perdagangan sesudah pengumuman dividen. 

Volume perdagangan saham sesudah pengumuman dividen lebih tinggi dari 

sebelum pengumuman dividen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
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sebelumnya seperti yang telah dilakukan oleh Lakonishok dan Vermaelen (1986) 

dan Titi Sri Haryanti (2002). 

 Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan dividend signaling theory. 

Bahwa pengumuman dividen yang dilakukan oleh perusahaan mengandung 

informasi serta sebagai sinyal dari kinerja dan prospek perusahaan. Hal ini 

mempengaruhi sikap investor untuk melakukan investasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengumuman dividen 

terhadap harga saham dan volume perdagangan saham pada tahun 2007. 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk harga saham 

dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga 

saham sebelum pengumuman dividen dengan harga saham sesudah 

pengumuman dividen. Hal ini berarti, pengumuman dividen memberikan 

efek terhadap volume perdagangan saham sebelum pengumuman dividen 

dan sesudah pengumuman dividen pada tahun 2007. Hasil dari analisis 

statistik deskriptif menunjukkan bahwa trend harga saham cenderung 

meningkat setelah adanya pengumuman dividen. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk volume 

perdagangan saham dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara volume perdagangan saham sebelum pengumuman 

dividen dengan volume perdagangan saham sesudah pengumuman 

dividen. Hal ini berarti, pengumuman dividen memberikan efek terhadap 

volume perdagangan saham sebelum pengumuman dividen dan volume 

perdagangan saham sesudah pengumuman dividen pada tahun 2007. Hasil 
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dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa trend volume 

perdagangan cenderung meningkat setelah adanya pengumuman dividen.  

Dari keseluruhan kesimpulan di atas dapat ditarik satu kesimpulan, bahwa 

pengumuman dividen dapat memberikan efek terhadap perilaku investor untuk 

mengambil keputusan menjual atau membeli saham di bursa. Hal itu tercermin 

dari adanya perubahan harga dan volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen. Dengan kata lain, pengumuman dividen 

mengandung informasi yang sangat penting bagi investor maupun bagi 

perusahaan. Perusahaan harus lebih mempertimbangkan pengumuman dividen, 

karena pengumuman dividen bisa menjadi sinyal bagi kinerja perusahaan. Bagi 

investor, berdasarkan hasil penelitian, investor dapat menjadikan pengumuman 

dividen sebagai informasi untuk membeli dan menjual saham. 

 

5.2 Saran 

 Informasi-informasi yang relevan dengan pasar modal selalu dicari oleh 

investor. Berdasarkan hasil penelitian, pengumuman dividen merupakan informasi 

yang berharga bagi investor. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, 

maka penulis menyarankan : 

1. Bagi investor 

Dalam melakukan investasi, pengumuman dividen dapat dijadikan sebagai 

suatu acuan atau informasi dalam melakukan investasi di saham suatu 

perusahaan. 
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2. Bagi emiten 

Emiten harus mempertimbangkan pengumuman dividen dengan baik, 

karena pengumuman dividen bisa menjadi sinyal dari kinerja perusahaan 

pada periode tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat menambah rentang waktu tahun penelitian serta variabel yang 

dipengaruhi oleh pengumuman dividen. 
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LAMPIRAN 1 

HARGA SEBELUM PENGUMUMAN DEVIDEN 

Nama 
          

t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 

ANTM 15750 15050 14800 15050 14650 

APOL 690 700 690 680 680 

ASII 20100 20450 20800 21000 20350 

UNSP 1510 1490 1520 1560 1600 

BBCA 5400 5450 5400 5250 5450 

BNII 205 205 200 200 200 

BBRI 5700 5750 5800 6000 6300 

RMBA 325 335 320 305 310 

BLTA 1930 1900 1900 1960 1960 

BHIT 1300 1250 1300 1310 1330 

BUMI 1560 1600 1700 1750 1920 

CLPI 1520 1510 1510 1510 1510 

CPIN 940 940 930 940 980 

GJTL 640 630 620 620 600 

IATA 129 153 154 145 155 

ISAT 7050 6900 6750 6750 6800 

MFIN 335 365 360 355 360 

MPPA 690 680 680 690 720 

MTDL 330 295 300 295 295 

MASA 245 255 275 275 280 

MLPL 133 131 128 126 128 

PBRX 660 670 650 660 700 

RUIS 490 515 490 520 520 

RALS 790 780 780 780 790 

PTBA 3975 3900 3950 4275 4400 

TLKM 9700 9650 9750 9750 9700 

TRIM 310 305 300 295 290 

TOTL 670 670 670 670 680 

TBLA 610 600 600 590 580 

TURI 810 860 850 920 920 

UNVR 6750 6650 6750 6700 6650 

UNTR 8000 7950 8000 8200 8200 

Sumber : Jurnal IDX 
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LAMPIRAN 2 

HARGA SESUDAH PENGUMUMAN DEVIDEN 

Nama 
          

t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

ANTM 14000 13400 12400 13300 13000 

APOL 740 730 740 730 730 

ASII 22200 22500 23600 22950 22500 

UNSP 1620 1590 1560 1510 1540 

BBCA 5550 5500 5500 5550 5500 

BNII 210 215 215 215 215 

BBRI 6300 6200 6000 6100 6000 

RMBA 335 315 320 335 330 

BLTA 940 1930 1930 1930 1950 

BHIT 1310 1310 1340 1320 1300 

BUMI 1890 1860 1820 1880 1860 

CLPI 1500 1500 1500 1500 1500 

CPIN 990 1000 990 1000 990 

GJTL 600 610 600 610 600 

IATA 147 145 155 154 152 

ISAT 6700 6700 6500 6500 6750 

MFIN 350 340 340 340 330 

MPPA 710 700 700 710 690 

MTDL 285 280 275 280 275 

MASA 275 295 285 290 335 

MLPL 124 124 122 124 121 

PBRX 650 650 710 720 710 

RUIS 510 500 490 480 485 

RALS 770 800 830 810 790 

PTBA 4225 4175 4200 4200 4175 

TLKM 9900 10000 10350 10550 10400 

TRIM 285 295 300 300 305 

TOTL 660 660 660 660 660 

TBLA 560 570 580 590 580 

TURI 920 920 940 920 910 

UNVR 6650 6500 6650 6500 6450 

UNTR 8550 8400 8500 8400 8200 

Sumber : Jurnal IDX 
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LAMPIRAN 3 

VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM PENGUMUMAN 

DEVIDEN 

Nama 
          

t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 

ANTM 7734000 21147000 17029500 8772500 8396000 

APOL 1680000 5985000 4083000 1587000 1312500 

ASII 10052500 6201500 4766000 7297000 4335000 

UNSP 13544000 11895500 5500500 48762000 319858500 

BBCA 3553000 6702500 8250000 4616500 10672000 

BNII 33190500 5439000 58357500 120276000 108962000 

BBRI 11102000 9219500 14369000 12294500 22427000 

RMBA 13624500 17631000 5082500 13978000 1670000 

BLTA 18061000 16436500 10597000 32737500 28148500 

BHIT 3037000 12724000 6485500 6689000 11274000 

BUMI 56293000 50482500 148990000 201377500 327042000 

CLPI 610000 557500 537500 547500 505000 

CPIN 14479000 8394000 3857000 4617000 44983000 

GJTL 78988000 6959000 20095500 9268000 10039500 

IATA 9710500 251117000 175397500 27329500 62874500 

ISAT 4062000 2731500 4989500 2838000 14152500 

MFIN 59429000 40619500 24204000 3738000 8772500 

MPPA 2079000 3549000 5234000 2605500 29932000 

MTDL 144719000 84285000 50465500 8651500 11763000 

MASA 11866500 43182500 314281000 43837000 33742000 

MLPL 107685000 27726500 24942000 42607000 38027500 

PBRX 5560500 3391500 7550500 5680000 16261500 

RUIS 60000 4419000 2850000 9845000 5958500 

RALS 1689000 1535000 3313500 472000 10945500 

PTBA 20379000 10767000 8084500 78950000 43766500 

TLKM 18368500 14090500 18278000 17160500 30281500 

TRIM 5085500 3610000 1355000 462000 4132000 

TOTL 13635500 8602500 2242000 17583000 60307500 

TBLA 60551500 17071500 2038000 4892500 17487500 

TURI 9354500 9231000 3156000 22232000 19698500 

UNVR 6872000 8157500 3421500 2608000 3008000 

UNTR 5645500 4093000 3102500 7826000 5693000 

Sumber : Jurnal IDX 
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LAMPIRAN 4 

VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SESUDAH PENGUMUMAN 

DEVIDEN 

Nama 
          

t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

ANTM 16989500 13761500 27810500 37949000 14482000 

APOL 34649000 6754000 2362500 672000 1426500 

ASII 5970000 6034500 3876000 3446000 2874000 

UNSP 17779000 10480500 5687000 11726000 19532500 

BBCA 9971500 7078500 6176500 22824500 7350000 

BNII 231054000 70826500 28441000 28108500 89629000 

BBRI 9765000 10851000 8825000 5291500 3478500 

RMBA 3567000 6652000 4338500 11508000 6326000 

BLTA 10861000 15033500 14231000 46160500 75889000 

BHIT 3049000 3366000 9796000 7923500 14353500 

BUMI 85967500 135073000 159076500 131921000 155625000 

CLPI 1205000 537500 580000 252500 955500 

CPIN 5950500 4516500 1932000 8560500 3721500 

GJTL 654000 3016500 6487000 6631500 3201500 

IATA 9311500 12729000 48784500 15628000 6781500 

ISAT 2909500 2131000 4251500 1099500 8217500 

MFIN 7069500 1953000 837000 2606000 1514500 

MPPA 9053000 11433500 7359500 3551500 6173000 

MTDL 49231500 23641500 14595000 18655000 6619500 

MASA 15872000 60827000 98097000 142521000 229169500 

MLPL 77962500 12059000 25827500 35800500 31170000 

PBRX 16587500 94000 20393500 310500 394500 

RUIS 3570000 1779500 2396500 962000 832500 

RALS 2386500 4021500 5673500 1186500 2020000 

PTBA 18292000 12976000 9300500 7004500 8667500 

TLKM 10096000 18701000 42694000 40704500 16408500 

TRIM 1319500 4100500 20217500 3487500 12581500 

TOTL 14863000 11338000 5429000 17340000 6019500 

TBLA 22381000 15139000 10745000 36112500 13595500 

TURI 3925500 2308500 22301500 1800000 999000 

UNVR 6366000 4707000 2784500 4867500 2162000 

UNTR 7382500 4528500 4141500 2405000 10631500 

 Sumber : Jurnal IDX 
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LAMPIRAN 5 

TOTAL SAHAM OUTSTANDING 

Nama 
Total saham 

outstanding 

ANTM 9538459750 

APOL 2998604000 

ASII 4048355314 

UNSP 3787875000 

BBCA 12282012000 

BNII 48663702731 

BBRI 12317800500 

RMBA 6733125000 

BLTA 4159010436 

BHIT 7236259371 

BUMI 19404000000 

CLPI 306338500 

CPIN 3284561408 

GJTL 3484800000 

IATA 2149605000 

ISAT 5433933500 

MFIN 1325000000 

MPPA 4711922000 

MTDL 2041925923 

MASA 6118875000 

MLPL 1871768000 

PBRX 445440000 

RUIS 770000000 

RALS 7064000000 

PTBA 2304131850 

TLKM 20155999280 

TRIM 3655000000 

TOTL 2750000000 

TBLA 4163178493 

TURI 1395000000 

UNVR 7630000000 

UNTR 2851609100 

 Sumber : Laporan keuangan masing-masing perusahaan 
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LAMPIRAN 6 

UJI NORMALITAS HARGA SAHAM 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Sebelum_P Sesudah_P 

N 5 5 

Normal Parameters(a,b) 

Mean 3105.637500
0 

3156.643760
0 

Std. Deviation 21.00364552 15.26133852 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .225 .218 

Positive .179 .181 

Negative -.225 -.218 

Kolmogorov-Smirnov Z .503 .488 

Asymp. Sig. (2-tailed) .962 .971 

 Sumber : data diolah 

 

UJI NORMALITAS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Sebelum_P Sesudah_P 

N 5 5 

Normal Parameters(a,b) 

Mean .0067886058
0000 

.0091832840
0000 

Std. Deviation .0015426536
58011 

.0013099915
35557 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .209 .319 

Positive .157 .319 

Negative -.209 -.223 

Kolmogorov-Smirnov Z .467 .714 

Asymp. Sig. (2-tailed) .981 .688 

 Sumber : data diolah 
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LAMPIRAN 7 

UJI HIPOTESIS HARGA SAHAM 

Paired Samples Test 
 

Paired Differences 
t 

df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

   

-51.00626000 25.54148269 
11.422498

31 
-4.465 4 .011 

 

 Sumber : data diolah 

 

UJI HIPOTESIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM 

Paired Samples Test 
 

Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean    
-

.00239467
8200000 

.00098540425
3128 

.00044068
6179062 

-5.434 4 .006 

 

 Sumber : data diolah 
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