
REAKSI RETURN SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN KAS 

DI BURSA EFEK INDONESIA 

PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LQ-45 

PERIODE 2006-2007 

OLEH: 

Shafrida Masna 

(200412066) 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat-Syarat 

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2008 

Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



TANDA PERSETUJlJAN SKRIPSI 

REAKSI RETURN SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN KAS 

DI BURSA EFEK INDONESIA 

PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LQ-45 

PERIODE 2006-2007 

SKRIPSI 

Diterima dan Disetujui untuk Diujikan 

2008 

Nama Mahasiswa : Shafrida Masna 

NIM : 200412066 

Program/ Jurusan : Sarjana/ Akuntansi 

Pembimbing Utama 

Jakarta, 8 Agustus 2008 

Dosen Pembimbing Skripsi 

(Lediana Sufina, SE., M.Si., Ak) 

Co-Pembimbing 

Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



T ANDA PERSETUJUAN PENGUJ1 KOMPREHENSIF 

Nama Shafrida Masna 

200412066 

Sarjana/ Akuntansi 

NPM 

Prograrn/Jurusan 

Judul Skripsi Reaksi Return Saham Terhadap Pengumuman Dividen 

kas di Bursa Efek Indonesia Pada Perusahaan-Perusahaan 

LQ-45 Pcriodc 2006-2007 

Tanggal Ujian 1\..omprchcnsitlskripsi: 13 Agustus 2008 

Penguji: 

Ketua : DR. Muchlis 

Anggota : 1. Lediana Sufina, SE., M.Si., Ak 

2. Erric Wijaya, SE., ME 

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti uj ian Komprehensif 

dan dinyatakan LULUS ujian. 

Penguji: 

Ketua 

(DR. Muchlis) 

Anggota 

(Lediana Sufina, SE., M.Si., Ak.) (Erric Wijaya, SE., ME) 

Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



KATAPENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat 

rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan 

judul "Reaksi Return Saham Terhadap Pengumuman Dividen Kas Di Bursa 

Efek Indonesia Pada Perusahaan-Perusahaan LQ-45 Periode 2006-2007". 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Program Sarjana (S-1) pad a Program Sarjana J urusan Akuntansi STI E Indonesia 

Banking School, Jakarta. 

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya 

atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses 

studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. lbu Lediana Sufina, SE., M.Si., AK. Selaku Dosen Pembimbing atas 

ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing penulis dan 

memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi; 

2. Bapak Gunawan, SE., MM. Selaku Dosen Pendamping Pembimbing yang 

telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan, hingga 

terselesaikannya tugas akhir ini; 

3. Bapak DR. Siswanto. Selaku Ketua STIE Indonesia Banking School; 

4. Bapak DR. Muchlis. Selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE 

Indonesia Banking School; 

Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



II 

5. Bapak Nugroho Endopranoto, MBA. Selaku Wakil Ketua II Bidang 

Administrasi Keuangan STIE Indonesia Banking School; 

6. Bapak Antyo Pracoyo, SE, M.Si. Selaku Wakil Ketua III Bidang 

Kemahasiswaan STIE Indonesia Banking School; 

7. Bapak Sparta SE., Ak., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi, STIE 

Indonesia Banking School; 

8. Bapak dan Ibu Dosen, Staf Administrasi serta Pustaka dan Karyawan IBS 

yang sudah banyak memberikan bantuan dalam proses penyusunan skrpsi; 

9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang setiap saat tanpa henti mencurahkan 

kasih sayang dan melantunkan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan 

studi ini dan juga kepada kedua kakak tersayang yang senantiasa 

memberikan pengertian dan dukungan selama studi hingga selesainya 

skripsi ini; 

10. Sahabat-sahabat penulis : Devi, Ditya "Nona", Efan, Gege, Hensu, lndah, 

Kiki, Lydia, Lisa, Mega, Omar, Rizva, dan Tempe atas dorongan dan 

kebersamaan yang tidak terlupakan; 

1 1. Semua ternan-ternan Angkatan 2004 yang tidak mampu saya sebutkan satu 

persatu, terima kasih atas bantuan dan dorongan semangatnya. 

I 2. Semua Pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak dapat 

pcnulis schutkan namanya satu pcrsatu, tcrima kasih. 

Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



IV 

ABSTRACT 

The objectives of this research are to observe the reaction of stock return 
to dividend announcement event, and also to observe whether The Indonesia Stock 
Exchange could meet the qualification of semi-strong efficient market. The study 
is an event study, which observe the stock return 5 days before, at the day, and 5 
days after the date of dividend announcement. Samples of this research are 9 
increase dividend announcement, 3 constant dividend announcement, and 2 
decrease dividend announcement for 2006, and 8 increase dividend 
announcement, and 5 decrease dividend announcement for 2007. We use t-test to 
test the hypothesis. 

The result of this research indicates that there is no impact at all of higher, 
constant or lower dividend announcement on abnormal return and average 
abnormal return during 2006 and 2007 in Indonesia Stock Exchange. Besides the 
above conclusion, this research also concludes that the Indonesia Stock Exchange 
could not meet the qualification of semi-strong efficient market. 

Keywords: Dividend Announcement, Average Abnormal Return (AAR), 
Cummulative Average Abnormal Return (CAAR) 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Membeli saham merupakan salah satu altematif investasi bagi para 

investor. Para pembeli atau pemegang saham merupakan pemilik perusahaan 

sehingga kepentingan pemegang saham haruslah menjadi perhatian perusahaan. 

Tujuan perusahaan memaksimalkan kepercayaan pemegang saham, yang 

tercennin dari harga saham yang tinggi. Pengembalian investasi dalam saham 

berupa dividen dan keuntungan atas perbedaan nilai beli dengan nilai jual saham 

disebut capital gain. Preferensi investor terhadap pengembalian atas investasinya 

merupakan salah satu pertimbangan untuk memutuskan saham mana yang akan 

dibeli. Oleh karenanya sebaiknya perusahaan mernbuat kebijakan dividen 

semenarik mungkin agar selalu dilirik oleh investor. Sebagian investor lebih 

mengharapkan dividen dibanding capital gain. 

Kebijakan pembagian dividen merupakan suatu hal yang sangat penting 

bagi investor, karena dividen merupakan satu-satunya pendapatan yang diperoleh 

investor secara langsung dari pihak perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan 

sebagai hasil dari kegiatan operasionalnya, dapat disimpan dalam bentuk laba 

ditahan yang merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai investasi 

perusahaan di masa yang akan datang, ataupun dialokasikan untuk para pemegang 

saham yaitu berupa dividen. 
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Manajer keuangan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan 

yang benar, perlu menetapkan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar 

adalah keputusan yang akan membantu pencapaian tujuan tersebut. Secara 

nonnatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan. Bagi perusabaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga 

saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. 

Dalam rangka untuk memaksimumkan nilai perusahaan tersebut, 

khususnya harga saham maka salah satu fungsi seorang manajer keuangan dan 

sampai sekarang masih bel urn ada jawaban yang pasti adalah kebijakan dividen. 

Kebijakan dividen memang berdampak pada persepsi pasar atau barga saham 

emiten di pasar. Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk 

menentukan berapa laba yang akan dibagikan pemegang saham dan berapa laba 

yang ditahan. Brealy dan Myers (1991) dalam Mulyono (2003) menyarankan 

sebaiknya perusahaan berusaha untuk selalu membagikan dividen dan sifatnya 

bervariasi. Manajer seharusnya memfokuskan pada pembagian dividen karena 

dengan pembayaran dividen $2 per saham, merupakan keputusan keuangan yang 

penting jika dividen tahun lalu sebesar $1 per saham. Signaling hypothesis 

menyatakan bahwa para investor menilai perubahan dividen sebagai sinyal 

mengenai prediksi Iaba di masa yang akan datang. Pada kondisi informasi 

asimetri, para analis dan investor memandang perubahan dividen memiliki makna 

yang penting bagi para manajer untuk memberikan sinyal kepada mereka 
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mengenai prospek perusahaan di masa depan. Kenaikan dividen dapat dipandang 

sebagai "good news" dan sebaliknya pengurangan dividen sebagai "bad news". 

Dengan adanya perubahan dividen, investor akan bereaksi terhadap 

perubahan tersebut. Pengumuman dividen dianggap memiliki kandungan 

informasi jika pasar bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 

Reaksi ini ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham atau volume 

perdagangan sekuritas dari perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut penelitian Pettit (1972) dinyatakan bahwa pengumuman dividen 

merupakan informasi yang digunakan pasar untuk menilai saham, dan juga bahwa 

pengumuman dividen merupakan informasi yang penting bagi investor, walaupun 

ada investor yang tujuan utamanya capital gain, namun informasi mengenai 

dividen tetap diperlukan, karena menurut Aharomy dan Swary (1980) dividen 

merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi harga saham. Hal 

tersebut dapat kita lihat dalam model dasar dari harga saham, Po = Dt/ (ks-g), 

bahwa jika perusahaan membagikan tambahan dividen tunai, maka (Dt) akan 

naik, dan hal ini cenderung meningkatkan harga saham. Namun, jika dividen tunai 

meningkat, maka makin sedikit dana yang tersedia untuk reinvestasi, sehingga 

tingkat pertumbuhan yang diharapkan untuk masa mendatang akan rendah, dan 

hal ini akan menekan harga saham.1 

1 Dikutip dari Sumani, Pengaruh Kebijakan Dividen tcrhadap Maksimalisasi Nilai Perusahaan, 
Jumal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, vol . 1, no. I, April 2003 
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Sepertl yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pengumuman dividen 

merupakan infonnasi yang penting bagi investor dan dapat mempengaruhi harga 

saham. Pada kesempatan ini, penulis tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh 

pengumuman dividen terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia, terutama 

pada perusahaan-perusahaan yang tennasuk dalam LQ 45. Hal ini karena 

perusahaan LQ 45 mencakupi 45 saham blue chip yang paling likuid di Indonesia. 

Indeks yang memperhitungkan nilai ini menawarkan fee transaksi yang paling 

rendah dan dapat dijadikan alat lindung nilai pada investasi di pasar saham 

Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengambil judul "Reaksi 

Return Saham terhadap Pengumuman Dividen Kas di BEl Pada Perusahaan-

Perusahaan LQ 45 periode 2006-2007." 

1.2. Masalab Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pengumuman dividen 

merupakan infonnasi yang berguna bagi investor untuk menilai suatu perusahaan 

dan dapat mempengaruhi harga saham. Pemyataan tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pettit (1972) meneliti pengaruh pengumuman 

dividen terhadap perubahan harga saham. Hasilnya penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa harga-harga menyesuaikan secara tepat pada tanggal 

pengumuman dividen dan hari-hari sesudahnya. Kesimpulan penelitiannya adalah 

bahwa pengumuman dividen merupakan infonnasi yang substansial bagi investor. 

Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Ishak Arnsari 
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(1993), yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pengumuman dividen 

terhadap harga saham di pasar modal di Indonesia. Hasilnya dari ketiga kelompok 

pembahasan yaitu dividen naik, tetap, dan yang menurun ditemukan tidak ada 

pengaruh dividen terhadap harga saham. Maka dari kedua penelitian yang 

berlainan terse but kern ungkinan adanya perbedaaan dari kecepatan reaksi pasar 

terhadap adanya informasi baru dan kecanggihan pelaku pasar dalam menganalisis 

adanya pengumuman dividen. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengumuman dividen 

kas terhadap return saham pada peri ode 2006-2007. 

2. Penelitian ini mengabaikan informasi di luar tanggal pengumuman 

dividen. Unsur lain yang mungkin mempengaruhi return saham seperti 

biaya transaksi, saham bonus, stock dividend, stock splits, preliminary 

annual report diabaikan. 

3. Pasar modal yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Bursa Efek 

Indonesia. Mengingat Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya telah 

menjadi satu. 

4. Saham yang diteliti adalah saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2005-2007 dan termasuk dalam perusahaan LQ-45 tahun 

2005-2007. 

5. Penelitian ini termasuk event study, dengan event window lima hari 

sebelum dan sesudah tanggal pengumuman dividen. Periode ini dipilih 
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karena tidak terlalu panjang yang menyebabkan kemungkinan adanya 

faktor-faktor lain yang dapat menganggu kemumian pengumuman dividen 

serta tidak terlalu pendek yang dimungkinkan pasar belum bereaksi 

: 
dengan adanya pengumuman dividen tersebut. 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari Jatar belakang diatas, maka pada penelitian ini akan 

mengkaji tiga hal garis besar pokok permasalahannya, yaitu: 

1. Benarkah adanya pengumuman dividen yang meningkat, akan diikuti oleh 

return saham yang meningkat disekitar tanggal pengumuman dividen 

2. Benarkah adanya pengumuman dividen yang tetap, akan diikuti oleh 

return saham yang tetap disekitar tanggal pengumuman dividen 

3. Benarkah adanya pengumuman dividen yang menurun, akan diikuti oleh 

return saham yang menurun disekitar tanggal pengumuman dividen. 

4. Melihat apakah Bursa Efek Indonesia sudah termasuk dalam kategori 

pasar bentuk setengah kuat. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bukti empiris mengenai 

dengan adanya pengumuman dividen meningkat return akan bereaksi secara 

signifikan disekitar tanggal pengumuman dividen, dengan pengumuman dividen 

tetap return akan bereaksi secara signifikan disekitar tanggal pengumuman 

dividen, dan dengan pengumuman dividen menurun return akan bereaksi secara 

signifikan disekitar tanggal pengumuman dividen. Melihat reaksi return atas 
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perubahan dividen tersebut, juga dapat dilihat apakah pengumuman dividen 

memiliki kandungan infonnasi sehingga apakah Bursa Efek Indonesia sudah 

tennasuk dalam kategori pasar bentuk setengah kuat. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada investor, kreditur, serta pihak lain mengenai 

pengaruh pengumuman dividen terhadap return saham. 

2. Memberikan wawasan yang lebih luas tentang fungsi laporan keuangan 

sebagai dasar untuk melakukan investasi di pasar modal. 

3. Memberikan wawasan yang lebih luas tentang kecepatan reaksi pasar di 

Bursa Efek Indonesia 

4. Peluang kepada para peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Makalah ini terdiri dari lima bab yang akan dijelaskan berikut ini. 

1. Bab pertama: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, masalah 

penelitian, tujuan penelitian, kontribusi atau manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

2. Bah kedua: Landasan Pemikiran Teoritis. Bab kedua ini berisikan tinjauan 

pustaka yang berisi landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas pada makalah ini, kerangka penelitian, dan hipotesis. 
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LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Dividen 

Dividen merupakan pengembalian yang akan diterima investor atas 

investasinya dalam saham perusahaan. Dividen diambil dari laba bersih 

perusahaan, sehingga pembayaran dividen akan mengurangi laba yang ditahan 

oleh perusahaan. Bagi para investor, dividen merupakan hasil yang diperoleh dari 

saham yang dimiliki, selain capital gain yang didapat apabila harga jual saham 

lebih tinggi dibanding harga belinya. Dividen tersebut didapat dari perusahaan 

sebagai distribusi yang dihasilkan dari operasi perusahaan. 

Dalam membagikan dividen, perusahaan mempertimbangkan propors1 

pembagian antara pembayaran kepada pemegang saham dan reinvestasi dalam 

perusahaan. Di satu sisi, laba ditahan merupakan salah satu sumber pendanaan 

yang sangat signifikan bagi pertumbuhan perusahaan, tetapi di sisi lain dividen 

merupakan aliran kas yang dibagikan kepada pemegang saham. (Wibowo dan 

Indriantoro, 1998) 

Dividen merupakan salah satu daya tarik utama bagi para pemegang saham. 

Khususnya bagi pihak yang memiliki jumlah saham besar dalam sebuah 

perusahaan atau investor institusi, maka pembagian dividen merupakan waktu 

yang dinanti-nanti. Investor memang memiliki perspektif berbeda dalam hal 

dividen, sebagian mengganggap dividen sebagai harapan utama dalam 

9 
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berinvestasi, namun demikian tidak semua investor berperilaku demikian, terlebih 

bagi investor dengan horizon investasi jangka pendek seperti halnya investor jenis 

day trading dimana seorang investor membeli saham pada pagi hari dan menjual 

kembali pada siang harinya guna mengejar capital gain. Pola investasi jangka 

pendek umumnya lebih mengedepankan capital gain ketimbang dividen. 

Pada sisi lain, tidak sedikit perusahaan yang lebih mementingkan 

pertumbuhan perusahan ketimbang dividen dengan keyakinan bahwa 

menginvestasikan kembali laba diperoleh akan meningkatkan nilai perusahaan 

dan pemegang saham. 

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembagian dividen menurut 

Fakhruddin, 2008, hal 192 diantaranya: 

1. Memberikan return kepada investor 

Salah satu pertimbangan investor yang berorientasi jangka panjang untuk 

membeli saham adalah apakah saham tersebut memberikan dividen yang memadai 

(sesuai dengan required rate of return sang investor). Kebijakan tentang dividen 

suatu Perusahaan Tercatat dan rasio dividen yang dibayarkan (dividend payout 

ratio) akan sangat dipertimbangkan untuk investor jenis ini. 

Oleh karena alasan-alasan itulah, salah satu cara Perusahaan Tercatat untuk 

memikat investor adalah membuat kebijakan dividen yang cukup menarik dan 

memberikan dividend payout ratio yang reasonable. Dengan demikian, saham 

Perusahaan Tercatat tersebut dapat terus dilirik dan diminati oleh para investor. 
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6. Target tertentu mengenai rasio pembayaran dividen. 

2.1.1.1 Jenis-Jenis Dividen (Kieso, 2005) 

Dividen dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Dilihat dari bentuk dividen 

yang didistribusikan kepada pemegang saham, dividen dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis: 

1. Dividen Tunai (Cash Dividend) 

Yaitu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk kas 

(tunai) 

2. Dividen Saham (Stock Dividend) 

Y aitu dividen yang dibagikan bukan dalam bentuk tunai melainkan dalam 

bentuk saham perusahaan tersebut. 

Dividen saham akan menambah jumlah modal saham perusahaan dan 

mengurangi pos laba yang ditahan. Dalam bentuk dividen saham, 

pembagian dapat dilaksanakan dalam skala besar ataupun kecil. Pembagian 

dividen saham dianggap besar jika perbandingan saham baru yang 

dibagikan dengan saham yang sudah ada (outstanding share) lebih besar 

dari 25 %, sebaliknya lebih kecil dari 25% dianggap kecil.3 

3. Property Dividend 

Yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau 

saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. 

3 ibid hal. II 
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4. Liquidating Dividend 

Yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat 

dilikuidasinya perusahaan. Dividen yang dibagikan adalah selisih nilai 

realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. 

Dari beberapa jenis dividen tersebut, jenis dividen yang sering dibagikan 

adalah dividen tunai dan dividen saham. Dari keduanya dividen tunai merupakan 

yang lebih sering dibagikan perusahaan dan merupakan jenis dividen yang 

diidam-idamkan pemegang saham. 

2.1.1.1.1 Dividen tunai 

Ada latar belakang mengapa emiten membayar dividen secara tunai. Syarat

syarat dilakukannya dividen tunai, antara lain: (Fakhruddin, 2008) 

• Memiliki dana kas yang cukup 

Sebelum merencanakan membagikan dividen, emiten harus memiliki dana 

kas yang cukup untuk dibagikan dalam bentuk dividen kas kepada 

pemegang saham. Jika dividen yang dibagikan cukup besar dan emiten tidak 

memiliki dana kas yang cukup untuk membayar dividen dalam satu kali 

pembayaran, emiten dapat mempertimbangkan untuk melakukan 

pembayaran secara bertahap. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan 

yang ada saat ini, dividen tunai wajib dibayarkan selambat-lambatnya 10 

(sepuluh) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak 

atas dividen tunai. 
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• Memiliki saldo laba ditahan yang cukup 

Sumber dividen tunai adalah laba ditahan. Untuk dapat membagi dividen 

tunai, tentunya perusahaan harus memiliki saldo laba yang cukup. 

• Telah disetujui oleh RUPS 

Rencana pembagian dividen hanya dapat dilakukan jika telah disetujui 

RUPS. Jika RUPS telah menyetujui untuk membagi dividen tunai, maka 

perusahaan sudah harus mengakui adanya kewajiban dividen tersebut. 

2.1 .1.2 Pembayaran dividen 

Pembayaran dividen dapat dibayarkan pada suatu periode tertentu seperti 

setiap bulan, empat bulan, enam bulan, dan setahun. Prosedur pembagian dividen 

atau kejadian sehubungan dengan pembagian dividen: (Keown, 2005 dan 

Fakhruddin, 2008) 

a. Declaration Date 

Yaitu tanggal saat dividen secara resmi diumumkan oleh dewan direksi. 

b. Cum-Dividend Date 

Merupakan tanggal terakhir perdagangan saham yang masih mengandung 

hak untuk mendapatkan dividen (baik tunai maupun saham). 

c. Ex Dividend Date 

Merupakan tanggal dimana prdagangan saham sudah tidak mengandung hak 

untuk mendapatkan dividen. Jadi, jika membeli pada tanggal ini atau 

sesudahnya maka saham tesebut sudah tidak lagi memberikan dividen. 
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d. Holder of record date 

Yaitu tanggal pencatatan periode saham yang berhak menerima dividen. 

e. Payment Date 

Yaitu hari dimana kas dikeluarkan atau dibagikan kepada pemegang saham 

yang berhak menerima dividen. 

2.1 .2 Teori Kebijakan Dividen 

Sekarang ini kebijakan dividen adalah salah satu dari persoalan yang 

san gat diperdebatkan di keuangan (finance). Sekolah-sekolah keuangan telah ikut 

serta dalam merumuskan teori untuk menjelaskan mengapa perusahaan harus 

membayar dividen atau tidak (Baker dan Powell, 1999). Beberapa peneliti telah 

mengembangkan dan menguji berbagai model untuk menjelaskan perilaku 

dividen. (Apriani, 2005) 

Teori-teori ini memperdebatkan suatu topik apakah kebijakan dividen itu 

mempengaruhi harga saham umum a tau tidak. Petty dkk. ( 1996) menegaskan 

pemyataan tersebut secara lebih spesifik. " Apakah pembayaran dividen yang 

besar dapat menurunkan, meningkatkan, atau tidak memberi pengaruh apa-apa 

terhadap harga saham umum ? ". Masalah kebijakan dividen tersebut begitu lama 

menjadi bahan perdebatan yang sengit dan sampai sekarang masih merupakan " 

teka-teki dividen "(dividend puzzle). (Sumani, 2003) 
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Dalam hal ini minimal terdapat 3 (tiga) pandangan (aliran) dasar yang 

berbeda.
4 

Aliran pertama Modigliani dan Miller (MM dalam Petty, 1996) yang 

menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan 

dasamya untuk menghasilkan laba serta risiko bisnisnya. Dengan kata lain, MM 

berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan bergantung semata-mata pada 

pendapatan yang dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan 

tersebut dibagi di antara dividen dan laba ditahan (atau pertumbuhan). Hal ini 

disebabkan dalam pasar modal sempuma (perfect capital market) para pemegang 

saham tidak membedakan (indifferent) antara cash dividend dan retained 

earnings. Oleh karena itu, MM menyatakan bahwa tidak ada dividen payout ratio 

yang optimal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan. 

Aliran kedua dipimpin oleh Gordon (1963) dan Lintner (1962) 

mengatakan, bahwa memang ada kebijakan dividen yang optimal yang mampu 

mempengaruhi nilai perusahaan, sebab para investor akan menilai lebih tinggi 

harapan pembayaran dividen dibandingkan dengan harapan capital gain yang 

berasal dari penginvestasian kembali laba ditahan (hubungan linier antara dividen 

dan harga saham). Kedua orang ahli tersebut beranggapan bahwa investor 

memandang satu burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. 

Aliran ketiga, menurut Petty dkk. (1996) menyatakan, bahwa dividen yang rendah 

akan meningkatkan harga saham. 

4 
ibid hal. 3 
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2.1.2.1 Teori Ketidakrelevanan Dividen 

Sebagian besar kontroversi mengenai isu dividen didasarkan pada 

ketidaksamaan pandangan antara komunitas akademik dan profesional. Beberapa 

praktisi yang berpengalaman mengganggap perubahan harga saham dihasilkan 

oleh pengumuman dividen dan karenanya menganggap dividen penting. Sebagian 

akademik contohnya perofesor keuangan mendebat bahwa dividen tidak relevan 

menganggap kebingungan dalam masalah ini berawal dari ketidakhati-hatian 

dalam mendefinisikan apa yang dimaksud kebijakan dividen. Mereka mendebat 

bahwa tampilan hubungan antara dividen dan harga saham mungkin merupakan 

ilusi. 

Posisi bahwa dividen tak penting berakar pada 2 prekondisi. Pertama, kita 

mengasumsikan bahwa keputusan investasi dan pinjaman telah dibuat, dan 

keputusan ini takkan diubah dengan jumlah pembayaran dividen. Kedua, pasar 

modal yang "sempuma" diasumsikan ada, yang berarti bahwa (keown, 2005): 

1. Investor dapat membeli dan menjual saham tanpa terjadinya biaya transaksi, 

seperti komisi pialang. 

2. Perusahaan dapat menerbitkan saham tanpa biaya apapun. 

3. Tidak ada pajak perusahaan. 

4. Informasi yang lengkap tentang perusahaan tersedia. 

5. Tidak ada konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. 

6. Biaya kesulitan keuangan dan kebangkrutan tidak ada. 
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Dua artikel Modigliani dan Miller ( 1961) dan· (1966) menjelaskan 

ketidakrelevanan dividen (dividend irrelevancy theory) terhadap nilai perusahaan. 

Mereka berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan 

dasamya untuk menghasilkan laba (earning power) dari aset perusahaan serta 

risiko bisnisnya. Dengan kata lain Modigliani dan Miller (MM) menjelaskan 

bahwa nilai perusahaan bergantung semata-mata pada pendapatan yang dihasilkan 

oleh aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan tersebut dibagi di antara 

dividen dan laba yang ditahan (atau pertumbuhan). (Sumani, 2003) 

2.1.2.2 Teori Relevansi Dividen (The bird-in-the-hand) 

Satu pendapat bahwa terdapat hubungan antara nilai perusahaan dan 

pembayaran dividen adalah bahwa dividen menunjukkan hal yang pasti berkaitan 

dengan apresiasi harga saham. Karena dividen diduga risikonya lebih kecil 

dibandingkan dengan capital gains maka perusahaan seharusnya menetapkan 

rasio pembayaran dividen yang tinggi dan menawarkan dividend yield yang tinggi 

untuk memaksimumkan harga saham. Gordon ( 1963) dan Lintner (1962), 

menegaskan bahwa: 

5 
ibid hal. 3 

"k increase as the dividend payout is reduced, because investors can 
be more sure of receiving dividend payments than the income from 
capital gains which are expected dividends more highly than a 
dollar of expected capital gains because of the dividend yield 
component, Dt!Pt, is less risky than the ~g) component in the total 
expected return equation: ks = Dt/Po + g" . 
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Pendapat tersebut dapat didefinisikan, bahwa biaya ekuitas perusahaan (ks) 

akan naik apabila pembagian dividen dikurangi, karena para investor lebih yakin 

terhadap penerimaan dari pembagian dividen dibanding kenaikan nilai modal 

(capital gains) yang akan dihasilkan dari laba ditahan. Gordon (1963) dan Lintner 

( 1962), mengatakan bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai uang 

yang diharapkan dari dividen daripada uang yang diharapkan dari kenaikan nilai 

modal karena komponen basil dividen Dt!Po, risikonya lebih kecil daripada 

komponen g dalam persamaan total yang diharapkan, ks = Dt!Po + g. Miller dan 

Modigliani ( 1961) selanjutnya menamankan pendapat Gordon dan Litner sebagai 

kekeliruan the bird-in-the-hand (satu burung di tangan lebih baik daripada 

sepuluh burung di pohon). Hal ini disebabakan karena kebanyakan investor 

merencanakan untuk menginvestasikan kembali dividen mereka dalam saham dari 

perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan sejenis, dan bagaimanapun juga, 

risiko dari arus kas perusahaan bagi investor dalam jangka panjang ditentukan 

oleh hanya risiko dari arus kas operasinya dan bukan oleh kebijakan pembagian 

dividennya. 

Namun, pendapat Gordon dan Lintner tersebut tampaknya mendapat 

dukungan dari Chew (1986) yaitu pendapatan dividen memiliki sifat yang lebih 

pasti (predictable) daripada capital gain. Pihak manajemen bisa mengontrol 

dividen, tetapi tidak bisa mendikte harga saham di bursa. Ini berarti kadar risiko 

capital gain Iebih besar. Oleh karena itu, rate of return yang digunakan 

mendiskon jumlahnya (dalam rangka mencari nilai sekarang) harus lebih tinggi 

dari yang kita gunakan terhadap pendapatan dividen. Dalam kalimat lain, kita 
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harus menilai bahwa satu dollar pendapatan dividen lebih tinggi daripada satu 

dollar pendapatan capital gain. 

2.1.2.3 Dividen rendah meningkatkan harga saham 

Pandangan ketiga yang membahas soal pengaruh dividen terhadap harga 

saham, menyatakan bahwa dividen itu sebenamya merugikan investor. Argumen 

ini terutama didasarkan pada perbedaan pelakuan pajak terhadap pendapatan 

dividen dan capital gain. Bagi para investor, tujuan yang harus dicapai adalah 

maksimalisasi tingkat hasil investasi setelah dipotong pajak tanpa harus 

menaggung risiko yang terlalu besar. Tujuan ini direalisasi melalui upaya 

meminimalkan tingkat pajak efektif (yang harus benar-benar dibayarkan) atas 

pendapatan mereka dan sedapat mungkin menunda pambayaran pajak tersebut. 

Dengan adanya pajak, maka para investor mengutamakan maksimalisasi 

pendapatan setelah pajak, bukan pendapatan sebelum pajak. Meskipun 

keuntungan pajak capital gain tidak ada lagi, ia masih memiliki keuntungan lain 

yaitu penundaan pembayaran pajak. Saham yang memungkinkan penundaan 

pembayaran pajak (artinya saham harganya naik terns sehingga membuahkan 

capital gain, tetapi tidak banyak memberikan dividen) akan dijual dengan premi 

(lebih mahal) daripada saham yang membuahkan banyak dividen, tetapi capital 

gainnya sedikit. Inilah dasar pemikiran dari pendapat yang menyatakan bahwa 

semakin besar dividen akan makin turun harganya. Hal ini seperti yang 

dikemukakan Litzenberger dan Ramaswamy ( 1979), bahwa: 
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Posisi tersebut merupakan sanggahan terhadap Gordon dan Litner, yaitu 

apabila dividen secara efektif dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan 

capital gain, maka investor membutuhkan return atas saham-sahamnya dengan 

dividend yield yang tinggi. Sesuai dengan teori ini, perusahaan seharusnya 

membayar dividen rendah (atau bahkan nol) untuk memaksimumkan nilainya. 

2.1.3 Dividen sebagai Pembawa Informasi (Signaling) 

Pada kondisi dimana informasi tersedia untuk semua pihak (Symetry 

infomation ), maka harga saham merupakan cerminan dari seluruh informasi yang 

ada. Namun, pada kondisi dimana manajer mempunyai informasi yang lebih baik 

daripada investor atau shareholder (asymetry information) mengenai kondisi dan 

prospek perusahaan, maka harga saham bisa jadi kurang atau melebihi nilai 

perusahaan yang sesungguhnya (under atau over value). Melalui pembagian 

dividen, investor mendapatkan informasi, tanda-tanda tentang kondisi dan prospek 

perusahaan atau pembagian dividen merupakan saluran informasi dari manajemen 

kepada investor. 

Berdasarkan kandungan informasi dari dividen atau penjelasan signaling, 

pengumuman dividen kas menyampaikan informasi yang bemilai mengenai 

penilaian manajemen terhadap profitabilitas masa datang perusahaan. Asimetri 
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informasi memberi kesan bahwa manajer kantor pusat mempunyai informasi 

melebihi investor luar. Jika manajer mempunyai informasi yang tidak dipunyai 

oleh investor maka manajer dapat menggunakan perubahan dalam dividen sebagai 

cara untuk menunjukkan sinyal informasi dan kemudian menurunkan asimetri 

informasi. Kemudian investor akan menggunakan pengumuman dividen sebagai 

informasi untuk menilai harga saham perusahaan. Banyak bukti empiris 

mendukung pandangan mengenai dividen sebagai alat signaling (Baker dan 

Powell, 1999). 

2.1.4 Teori Pasar Modal Efisien 

Pasar modal adalah tempat dimana investor dapat membeli surat berharga 

dan atau tempat dimana perusahaan dapat menawarkan serta menjual surat-surat 

berharga kepada para investor, disinilah permintaan dan penawaran terhadap surat 

berharga terjadi dan selanjutnya harga terbentuk. 

Interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap saham akan 

membentuk pasar dengan karakteristik yang berbeda-beda. Para ahli ekonomi 

menyatakan bahwa pasar modal yang efisien (Efficient Market Hyphotesis) adalah 

kondisi dimana harga saham yang terbentuk merupakan cerminan seluruh 

informasi dimana para investor dapat memperoleh informasi yang relevan tersebut 

dengan mudah dan infonnasi tersebut dibagikan untuk semua pihak yang terkait. 

Karena harga mencenninkan seluruh informasi yang ada, maka perubahan dan 

atau adanya informasi baru akan menyebabkan harga saham cepat berubah. Syarat 

yang diperlukan supaya pasar efisien terpenuhi antara lain: 
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• Semua investor yang melakukan investasi harus bersifat rational ( semua 

keputusan yang diambil oleh investor tidak berdasarkan insting), 

• Informasi yang ada harus murah dan mudah didapat ( tersedia di pasar) 

• Investor bereaksi cepat untuk mengambil keputusan apabila terdapat 

informasi baru. 

Menurut Jogiyanto (2007), bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu 

informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang 

penting. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga 

keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, 

maka kondisi pasar seperti ini disebut dengan pasar efisien. Dengan demikian ada 

hubungan antara teori pasar modal yang menjelaskan tentang keadaan ekuilibrium 

dengan konsep pasar efisien yang mencoba menjelaskan bagaimana pasar 

memproses informasi untuk menuju ke posisi ekuilibrium yang baru. Efisiensi 

pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi ( informationally 

efficient market) yaitu bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi yang tersedia. 

2.1.4.1 Bentuk-bentuk Efisiensi Pasar 

Bentuk efisiensi pasar ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja 

atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dilihat dari 

kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisi dari 

informasi yang tersedia. Pasar efisien yang dintinjau dari sudut informasi saja 

disebut (informationally efficient market). Sedang pasar efisien yang ditinjau dari 

sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan 
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informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan 

(decisional/y efficient market). 

2.1.4.1.1 Efisiensi pasar secara inforrnasi 

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara 

harga sekuritas dengan inforrnasi. Pertanyaannya adalah inforrnasi mana yang 

dapat digunakan untuk menilai pasar yang efisien, apakah inforrnasi yang lama, 

inforrnasi yang sedang dipublikasikan atau semua informasi termasuk informasi 

privat. Pada tahun 1970, Fama membagi Efficient Market Hyphotesis (EMH) 

menjadi tiga karateristik, yang dapat dilihat dibawah ini: 

a. Weak Form (Pasar Bentuk Lemah) 

Pasar dikatakan efisien bentuk Jemah j ika hrga-harga dari sekuritas 

tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini 

merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara Jemah ini 

berkaitan dengan teori langkah acak (random walk theory) yang menyatakan 

bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien 

secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Tni berarti bahwa untuk pasar yang bentuk lemah, 

investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak normal. 

b. Semi Strong Form (Pasar Bentuk Setengah Kuat) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all 
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publicly available information) tennasuk infonnasi yang berada di laporan

laporan keuangan perusahaan emiten. 

Menurut Fama dalam Jones, suatu pasar modal dikatakan efisien dalam 

bentuk setengah kuat jika harga saham sepenuhnya mencenninkan dari data-data 

historis dan juga informasi yang dipublikasi laporan keuangan seperti earning, 

dividen, pengumuman stock split, pengembangan produk bam, kesulitan 

keuangan, dan perubahan akuntansi perusahaan. 

c. Strong Form (Pasar Bentuk Kuat) 

Merupakan cenninan seluruh infonnasi bukan saJa infonnasi yang 

dipublikasikan namun juga seluruh infonnasi yang didapat melalui analisa yang 

cennat terhadap perusahaan dan kondisi perekonomian Hal ini mengakibatkan 

investor tidak dapat mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. Pada 

keadaan ini investor benar-benar tidak mungkin mendapat abnormal return. 

2.1.4.1.2 Efisiensi pasar secara keputusan 

Pembagian efisiensi pasar oleh Fama ini didasarkan pada ketersediaan 

informasi, sehingga efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara 

informasi. Untuk informasi yang tidak perlu diolah lebih lanjut, seperti informasi 

tentang pengumuman laba perusahaan, pasar akan mencema informasi tersebut 

dengan cepat. Dengan demikian, untuk infonnasi seperti pengumuman laba, 

efisiensi pasar tidak ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengolah 

infonnasi Jaba tersebut, tetapi seberapa luas informasi tersebut tersedia di pasar. 

Jnfonnasi pasar semacam ini merupakan efisiensi pasar secara infonnasi. 
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Akan tetapi untuk informasi yang masih perlu diolah lebih lanjut, 

ketersediaan informasi saja tidak menjamin pasar akan efisien. Sebagai misalnya 

informasi tentang pengumuman meijer dan pengumuman dividen. Pada waktu 

infonnasi ini diumumkan dan semua pasar sudah menerima informasi tersebut, 

belum tentu harga dari sekuritas perusahaan bersangkutan akan mencerminkan 

informasi tersebut dengan penuh. Alasannya adalah pelaku pasar harus 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai kabar baik atau 

kabar buruk. Lain halnya dengan pengumuman laba perusahaan yang dapat 

dengan mudah diinterpretasikan sebagai kabar baik atau kabar buruk. Jika laba 

meningkat dari periode sebelumnya, maka dapat diartikan sebagai kabar bailc, dan 

sebaliknya. 

Interpretasi pengumuman meijer dan dividen sebagai kabar baik dan buruk 

membutuhkan analisis yang mendalam untuk memperkirakan besamya dampak 

dari informasi tersebut ke harga sekuritas bersangkutan. Untuk mengolah 

informasi ini dengan benar, pelaku pasar harus canggih. Jika hanya sebagian saja 

pelaku pasar yang canggih, maka kelompok ini dapat menikmati keuntungan yang 

tidak normal yang disebabkan mereka dapat menginterpretasikan informasi 

dengan lebih benar dibandingkan dengan kelompok pelaku pasar yang kurang 

atau tidak canggih. Walaupun informasi sudah tersedia untuk semua pelaku pasar, 

tetapi pasar yang tidak efisien dapat saja teijadi, disebabkan karena ada 

sekelompok pelaku pasar yang dapat memperoleh keuntungan yang tidak normal 

akibat kecanggihannya. Dengan demikian pembagian efisiensi pasar berdasarkan 

ketersediaaan informasi saja tidaklah cukup. Efisiensi pasar perlu juga dilihat 

Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



27 

berdasarkan kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah informasi untuk 

pengambilan keputusan. Efisiensi pasar jika semua informasi tersedia dan semua 

pelaku pasar dapat mengambil keputusan dengan canggih sebagai efisiensi pasar 

secara keputusan (decisionally efficient market). 

Efisien pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat menurut Fama yang didasarkan pada informasi yang 

didistribusikan. Perbedaannya adalah jika efisiensi pasar secara informasi hanya 

mempertimbangkan sebuah faktor saja yaitu ketersediaan informasi, maka 

efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua buah faktor yaitu 

ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Karena melibatkan lebih 

banyak faktor dalam menentukan pasar efisien, suatu pasar yang efisien secara 

keputusan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang lebih tinggi 

dibandingkan efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi. 

Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. 

Sebagai contoh pengumuman pembayaran dividen yang naik dari nilai dividen 

periode sebelumnya dan informasi ini tersedia untuk semua pelaku pasar pada saat 

yang bersamaan. Umumnya perusahaan emiten menggunakan pembayaran 

dividen sebagai sinyal kepada pelaku pasar. Dengan meningkatkan nilai dividen 

yang dibayar, perusahaan emitien mencoba memberi sinyal bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa depan, sehingga mampu meningkatkan 

pembayaran dividen dan sebaliknya jika perusahaan memotong nilai dividen akan 

dianggap sebagai sinyal buruk karena akan dianggap sebagai kekurangan 

likuiditas. Pelaku pasar yang belum canggih akan menerima informasi 
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peningkatan dividen ini begitu saja sebagai sinyal yang baik tanpa 

menganalisisnya lebih lanjut dan harga sekuritas akan mencenninkan infonnasi 

kabar baik ini secara penuh. Secara definisi ini berarti pasar sudah efisien bentuk 

setengah kuat secara infonnasi. 

Sebaliknya pelaku pasar yang canggih tidak akan mudah dibodohi o]eh 

emiten. Pelaku pasar yang canggih akan menganalisis infonnasi ini lebih lanjut 

untuk menentukan apakah benar ini merupakan sinyal yang valid dan dapat 

dipercaya. Jika temyata sinyal ini tidak valid (temyata perusahaan tidak 

mempunyai prospek yang baik) dan karena investor tidak canggih, reaksi mereka 

yang positif terhadap infonnasi pembayaran dividen yang meningkat tersebut 

merupakan reaksi yang tidak benar, sehingga dapat dikatakan pasar belum efisien 

secara keputusan, karena mereka mengambil keputusan yang salah. Jika pasar 

efisien secara keputusan, maka pelaku pasar akan dapat mengetahui bahwa sinyal 

tersebut adalah sinyal yang tidak benar. Akibatnya mereka akan menganggap 

infonnasi tersebut bukan sebagai kabar baik, tetapi mungkin sebaliknya sebagai 

kabar buruk karena peningkatan pembayaran dividen untuk perusahaan yang tidak 

mempunyai prospek yang baik akan menyebabkan kesulitan likuiditas. Oleh 

karena itu j ika pelaku pasar canggih dan mengerti bahwa sinyal yang diberikan 

merupakan sinyal yang salah, mereka akan bereaksi sebaliknya yang tercennin di 

dalam harga sekuritas emiten secara negatif terhadap infonnasi tersebut. Dengan 

demikian untuk mengetahui apakah pasar sudah efisien secara keputusan tidaklah 

cukup hanya melihat efisiensi informasi, tetapi juga harus mengetahui apakah 
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oleh pelaku pasar dengan mendengarkan lewat radio atau menjadi pemirsa 

televisi. 

3. lnfonnasi dihasilkan secara acak dari tiap-tiap pengumuman informasi 

sifatnya random satu dengan yang lainnya. Infonnasi dihasilkan secara 

random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan 

emiten akan mengumumkan infonnasi yang baru. 

4. Investor bereaksi dengan menggunakan infonnasi secara penuh dan cepat, 

sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan 

infonnasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi ini dapat 

tetjadi jika pelaku pasar merupakan individu yang canggih yang mampu 

memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik. 

Sebaliknya jika kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, kemungkinan 

pasar tidak efisien dapat terjadi. Dengan demikian, pasar dapat menjadi tidak 

efisien jika kondisi-kondisi berikut ini tetjadi: 

I . Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari 

sekuritas. 

2. Harga dan informasi mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara 

pelaku pasar yang satu dengan yang lain terhadap suatu informasi yang sama. 

Kondisi ini terjadi jika penyebaran infonnasi tidak merata sehingga ada 

sebagian pelaku pasar yang menerima infonnasi tepat waktu. Kemungkinan 

lain adalah pemilik infonnasi memang tidak bemiat untuk menyebarkan 

infonnasinya untuk kepentingan mereka sendiri. Kondisi ini sebagai asimetri 

infonnasi. Mereka yang mempunyai akses privat terhadap informasi dan 
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menggunakannya untuk bertransaksi disebut dengan insider trader. Insider 

trader merupakan kegiatan yang melanggar hukum, karena merugikan pelaku 

pasar lainnya yang tidak mendapatkan infonnasi bersangkutan. Insider trader 

biasanya merupakan orang-orang yang mempunyai akses privat ke sistem 

infonnasi. Seperti misalnya manajer-manajer di dalam perusahaan emiten 

perusahaannya dibandingkan dengan orang lain yang di luar perusahaan. 

3. Infonnasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku

pelaku pasar. 

4. Investor adalah individual yang lugas (naive investor) dan tidak canggih 

(unsophisticated investor). Untuk pasar tidak efisien, masih banyak investor 

yang bereaksi terhadap informasi secara lugas karena mereka mempunyai 

kemampuan yang terbatas di dalam mengartikan dan menginterpretasikan 

informasi yang diterima. Karena tidak canggih maka seringkali mereka 

melakukan keputusan yang salah yang akibatnya sekuritas bersangkutan 

dinilai secara tidak tepat. 

2.1.4.3 Pengujian efisiensi pasar 

Fama (1970) membagi pengujian efisiensi pasar menjadi tiga kategori 

yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk efisien pasarnya sebagai berikut ini: 

1. Pengujian bentuk lemah (weakform test), yaitu seberapa kuat infonnasi masa 

lalu dapat memprediksi return masa depan. 

2. Pengujian bentuk setengah kuat (semi-strong form test), yaitu seberapa cepat 

harga sekuritas merefleksikan infonnasi yang dipublikasikan. 
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3. Pengujian bentuk kuat (strong form test), yaitu untuk menjawab pertanyaan 

apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksi di harga 

sekuritas. 

Pada artikel selanjutnya, Fama ( 1991) mengusulkan untuk merubah nama 

ketiga macam kategori pengujian bentuk efisiensi pasar tersebut dengan: 

1. Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah menjadi pengujian terhadap 

pendugaan return (test for return predictability). 

2. Pengujian bentuk setengah kuat diganti menjadi studi peristima (event study). 

3. Pengujian bentuk kuat menjadi pengujian terhadap informasi privat (test for 

private information). 

2.1.4.3.1 Studi peristiwa (Event Study) 

Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap 

suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. 

Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu 

pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat. Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian 

kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi suatu pengumuman. Jika 

pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan 

dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat 

diukur dengan menggunakan retun sebagai niJai perubahan harga atau dengan 
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abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa 

suatu pengumuman yang mempunyai kandungan infonnasi akan memberikan 

abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung infonnasi 

tidak memberikan abnormal return kepada pasar. 

Ada 
Abnormal ... 

return 

Pengu-
muman 

perisitwa 

Tidak ada 
Abnormal ... 

return 

Gambar 2.1 Kandungan Informasi Suatu Pengumuman 

Pengujian kandungan infonnasi hanya menguji reaksi dari pasar tetapi 

tidak menguji seberapa cepat pasar bereaksi. Jika pengujian melibatkan kecepatan 

reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka pengujian ini 

merupakan penguj ian efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat. Pasar 

dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat untuk 

menyerap abnormal return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru. Jika 

investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak 

efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Pengujian efisiensi pasar secara 

infonnasi bentuk setengah kuat seharusnya dilakukan setelah pengujian 

kandungan infonnasi dan urutannya dapat dilihat di gam bar berikut ini. 
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Pengembalian atas saham yang diperdagangkan di pasar keuangan terdiri 

dari dua bagian. Pertama normal atau expected return dari saham yang sudah di 

prediksi oleh pemegang saham. Kedua adalah uncertain atau risky return pada 

saham. Berdasarkan dari teori Factor Models (Ross, .... ), dimana announcement 

dibagi menjadi dua bagian yaitu expected part dan surprise, dimana expected part 

itu informasi yang biasa pasar gunakan untuk ekspektasi return dari saham dan 

surprise adalah informasi yang mempengaruhi return saham yang tidak 

diantisipasi. Misalkan perusahan melakukan suatu pengumuman, tentunya 

investor akan melakukan forecast. Jika perkiraan investor tidak sesuai dengan 

basil yang sebenamya maka informasi terse but bisa dikatakan surprise. 

2.1.5 lndeks LQ-45 

Indeks LQ-45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. 

hari dasar untuk perhitungannya adalah 13 Juli 1994 dengan nilai dasar 100. untuk 

seleksi awal digunakan data pasar Juli 1993-Juni 1994, hingga terpilih 45 emiten 

yang meliputi 72% dari total kapitalisasi pasar dan 72.5% dari total nilai transaksi 

di pasar reguler. 

lndeks LQ-45 terdiri dari 45 saham yang terpilih yang memiliki likuiditas 

dan kapitalisasi pasar yang tinggi yang terus direview setiap 6 bulan. Untuk dapat 

masuk dalam pemilihan, suatu saham harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini 

(www.jsx.co.id), yaitu : 

• Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar reguler 

(rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terskhir) 
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• Masuk dalam ranking 60 besar berdasarkan kapitalisasi pasar tertinggi 

selama 12 bulan terkhir 

• Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan 

• Memiliki keadaan keuangan perusahaan yang baBe, prospek pertumbuhan, 

dan nilai transaksi dan frekuensi yang tinggi. 

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinelja 

komponen saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ-45. Penggantian 

saham akan dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan 

Agustus, apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi indeks LQ-

45, maka saham tersebut dikeluarkan dari perhitungan indeks dan diganti dengan 

saham lain yang memenuhi kriteria. 

2.1.6 Penelitian Uji Pasar Bentuk Setengah Kuat 

Berdasarkan ketiga kategori bentuk pasar modal efisien diatas, untuk 

adanya pengumuman dividen termasuk dalam pasar bentuk setengah kuat. Hal ini 

sesuai dengan cerminan harga saham pada pasar bentuk setengah kuat yaitu 

berdasarkan harga masa lalu dan adanya laporan publikasi perusahaan salah 

satunya pengumuman dividen. Untuk melihat seberapa cepat pasar bereaksi 

terhadap adanya pengumuman dividen, perlu dilakukan pengujian pasar bentuk 

setengah kuat. 

Dalam Setiawan dan Hartono (2003) dikatakan bahwa efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat secara informasi menekankan kepada fully reflect dan 

information available, tetapi tidak memperhitungkan kecanggihan investor dalam 
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mengolah infonnasi. Investor yang canggih seharusnya dapat menginterpretasikan 

dan menganalisis infonnasi, sehingga mampu membedakan infonnasi yang 

bemilai ekonomis dan tidak bemilai ekonomis. Pengertian pasar bentuk setengah 

kuat menurut Fama (1970) tepat untuk pengumuman infonnasi yang tidak 

memerlukan pengolahan lebih Ianjut seperti pengumuman laba. Laba naik (turun) 

berarti menunjukkan kinerja perusahaan meningkat (menurun). Dalam hal ini, 

faktor yang penting adalah ketersediaan infonnasi bagi seluruh pelaku pasar, 

sehingga investor dapat bertindak yang akan membentuk keseimbangan baru. 

Harga keseimbangan ini mencenninkan infonnasi yang tersedia. Akan tetapi, 

untuk pengumuman infonnasi yang memerlukan pengolahan lebih lanjut seperti 

pengumuman merjer dan dividen, konsep Fama (1970) dapat dikembangkan lebih 

lanjut dengan memperhitungkan kecanggihan pelaku pasar dalam 

menginterpretasikan sinyal yang berasal dari pengumuman merjer dan dividen. 

Selanjutnya dilakukan penelitian oleh Setiawan dan Hartono (2003) 

tentang pengujian efisien pasar bentuk setengah kuat. Peneliti ini menggunakan 

beta koreksi dengan metode Fowler dan Rorke (1983) 4 head dan 4 lag 

menunjukkan pasar bereaksi signifikan positif pada hari pengumuman dengan 

menghasilkan rata-rata abnormal return dan mengatakan bahwa investor di 

Indonesia masih naive hal ini dikarenakan pengujiannya terhadap ketepatan reaksi 

pasar menunjukkan pasar bereaksi negatif terhadap pengumuman dividen 

meningkat yang dilakukan oleh perusahaan bertumbuh dan memberikan reaksi 

positif terhadap pengumuman dividen meningkat oleh perusahaan tidak 

bertumbuh. 
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2.1 . 7 Penelitian Pengumuman Dividen terhadap Harga dan Return Saham 

Telah dijelaskan diatas bahwa terdapat hubungan antara pengumuman 

dividen dengan harga atau return saham. Dengan meningkatnya dividen maka 

harga saham akan naik dan juga sebaiknya. Dengan adanya hubungan tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa pengumuman dividen memiliki informasi yang 

dibutuhkan oleh investor dalam mengambil keputusan. 

Berdasarkan dari peneliti-peneliti terdahulu ada yang menyatakan banhwa 

pengumuman dividen tidak berpengaruh terhadap harga atau return saham seperti 

Harjito dalam Soetjipto (1995) melakukan penelitian yang dilakukan dalam tahun 

1992-1994 menguji (1) apakah perubahan harga saham yang terjadi waktu lalu di 

BEJ dapat dipergunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan harga saham 

masa datang, (2) apakah para investor di BEJ memperoleh abnormal return 

dengan adanya informasi yang dipublikasikan berupa pengumuman dividen. 

V ariabel penelitian adalah harga saham dan IHSG mingguan serta pengumuman 

dividen selama peri ode penelitian. Hasilnya adalah (1) tidak terjadi 

ketergantungan perubahan harga saham sekarang dengan perubahan saham 

sebelumnya, (2) perubahan harga saham di BEJ bersifat acak (random). 

Ratnawati (2003), meneliti dampak pengumuman dividen return, 

variabilitas tingkat keuangan, dan aktivitas volume perdagangan. Variabel yang 

digunakan untuk perubahan harga adalah return, abnormal return dan 

cummulative abnormal return metode yang digunakan adalah sampling 

distribution of mean. Hasilnya tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap 

return, abnormal return, dan cummulative abnormal return pada periode sebelum, 
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saat, dan sesudah pengumuman dividen, kecuali pada periode pengamatan 5 hari 

(sebelum-sesudah) pengumuman. Hasil penelitian Ratnawati juga didukung oleh 

penelitian M. Ishak Amsari (1993) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh 

pengumuman dividen terhadap harga saham di pasar modal di Indonesia. Hasilnya 

dari ketiga kelompok pembahasan yaitu dividen naik, tetap, dan yang menurun 

ditemukan tidak ada pengaruh dividen terhadap harga saham. Dan Soetjipto 

menyatakan bahwa pada perusahaan baik dividen naik, tetap, maupun turon tidak 

berpengaruh terhadap retun saham di BEl. 

Namun, ada yang menyatakan bahwa pengumuman dividen memiliki 

pengaruh terhadap harga saham Pettit (1972) meneliti pengaruh pengumuman 

dividen terhadap perubahan saham. Hasilnya penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa harga-harga menyesuaikan secara tepat pada tanggal pengumuman dividen 

dan hari-hari sesudahnya. Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa pengumuman 

dividen merupakan infonnasi yang substansial bagi investor. 

Aharony dan Swary ( 1980) meneliti tidak saja mengenai pengaruh 

pengumuman dividen, tetapi juga menghubungkan pengumuan tersebut dengan 

perilaku harga saham. Data dikelompokkan menurut perubahan dividen naik, 

tetap, dan menurun. Variable yang digunakan untuk mengukur kandungan 

infonnasi pengumuan dividen adalah abnormal return dan abnormal return rata

rata. Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa pengumuman dividen memberi 

informasi yang lebih bennanfaat daripada pengumuman laba, dan kenaikan 

dividen diikuti oleh kenaikan harga saham, sedangkan penurunan dividen diikuti 

oJeh penurunan harga saham secara cepat. 
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Molyono (2003) meneliti pengaruh pengumaman dividen terhadap harga 

saham di Bursa Efek Surabaya (BES). Penelitian ini meneliti apakah dengan 

adanya peristiwa pengumuman dividen baik pengumuman dividen yang 

meningkat, tetap, maupun menurun, harga akan bereaksi secara signifikan di 

sekitar tanggal pengumuman. Variabel yang digunakan adalah average abnormal 

return (AAR) dan cummulative average abnormal return (CAAR). Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pada peristiwa pengumuman dividen 

meningkat, baik AAR maupun CAAR menunjukkan tidak ada reaksi signifikan 

terhadap harga saham. Sedangkan untuk peristiwa pengumuman dividen menurun 

dan tetap, AAR tidak menunjukkan reaksi signifikan terhadap harga saham, 

namun untuk CAAR menunjukkan reaksi negatif yang signifikan. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan signaling, pengumuman dividen kas 

menyampaikan informasi yang bemilai mengenai penilaian manajemen terhadap 

profitabilitas masa datang perusahaan. Pada kondisi asimetri informasi, memberi 

kesan bahwa manajer kantor pusat mempunyai informasi melebihi investor luar. 

Jika manajer mempunyai informasi yang tidak dipunyai oleh investor maka 

manajer dapat menggunakan perubahan dalam dividen sebagai cara untuk 

menunjukkan sinyal informasi dan kemudian menurunkan asimetri informasi. 

Kemudian investor akan menggunakan pengumuman dividen sebagai informasi 

untuk menilai harga saham perusahaan. 
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investor masih mendapatkan abnormal return yaitu return yang merupakan selisih 

antara aktual return dengan ekspektasi return. Maka diperlukan pengujian event 

study terhadap adanya pengumuman dividen ini, untuk melihat atau mengukur 

dampak pengumuman dividen dan mengetahui apakah ada abnormal return yang 

diperoleh investor. Dalam hal ini yang membedakan skripsi ini dengan skripsi 

terdahulu yaitu penulis kali ini menambah periode yaitu tahun 2006-2007 dan 

sample perusahaan yang diambil yaitu LQ 45 yang merupakan kumpulan dari 

beberapa jenis perusahaan dan untuk perhitungan abnormal return pada 

kesempatan ini penulis akan mencoba dengan market adjusted model. 

2.2.1 ldentifikasi Variabel 

I . Dividen kas 

Dividen merupakan pengembalian yang akan diterima investor atas 

investasinya dalam saham perusahaan. Dividen ini diambil dari laba bersih 

perusahaan. Dividen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perubahan dividen kas per saham yang diklasifikasikan menjadi dividen 

kas per saham naik, tetap, atau turun yang dilihat dari tahun sebelumnya. 

2. Return saham harian perusahaan merupakan selisih dari harga saham 

perusahaan i periode t dengan harga saham perusahaan i periode t-1 yang 

dibagi dengan harga saham perusahaan i periode t-1. 

3. Return pasar harlan. Indikatomya adalah Indeks LQ 45 yang didapat dari 

selisih lndeks LQ 45 awal dan akhir kemudian dibagi dengan Indeks LQ 

45 akhir. 

Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



BABID 

METODOLOGIPENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEl) dari tahun 2005-2007. Pemilihan sam pel penelitian 

diambil dari : 

I . Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam LQ 45 selama tahun 2005 

sampai 2007. LQ 45 index terdiri dari 45 perusahaan yang memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

a. Termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan mar/ret capitalization 

tertinggi selama 12 bulan terakhir. 

b. Termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan transaction value 

tertinggi di pasar regular selama 12 bulan terakhir. 

c. Listing paling tidak 3 bulan di Bursa Efek Indonesia 

d. Memiliki kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik dan 

transaction value and frequency yang tinggi. 

2. Perusahaan-perusahaan yang melakukan pengumuman dividen kas dari 

tahun 2005 sampai 2007. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tekhnik event study, untuk 

melihat atau mengamati reaksi pasar dengan adanya pengumuman dividen. Disini 

penulis menggunakan periode pengamatan 5 hari sebelurn dan 5 hari sesudah saat 

atau tanggal pengumuman dividen sebagai event window. Periode ini dipilih 
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karena tidak terlalu panjang yang menyebabkan kemungkinan adanya bias 

pengaruh lain selain pengumuman dividen, serta tidak terlalu pendek yang 

dimungkinkan pasar belum bereaksi dengan adanya pengumuman dividen 

terse but. 

3.1.1 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya diperoleh bahwa 

variabel -variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Return saham perusahaan yang didapat dari perubahan harga saham harian 

perusahaan. Return saham harian perusahaan didapat dari selisih harga 

saham harlan perusahaan i pada periode t dengan harga saham harlan 

perusahaan i pada periode t-1 dibagi dengan harga saham i pada periode t-

1. Harga saham yang diambil dari lima (5) hari sebelum tanggal 

pengumuman dividen (t-5) sampai dengan t-1, dan 5 hari setelah tanggal 

pengumuman dividen (t=O sampai dengan t +5) 

2. Return pasar harian yang didapat selisih dari lndeks pasar LQ-45 pada 

akhir dan awal periode, kemudian dibagi dengan Indeks pasar LQ-45 awal 

period e. 

3. Dividen kas per saham. Dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dividen kas 

per saham meningkat, tetap, dan menurun. Perubahan dividen tersebut bisa 

diukur dari dividen kas perusahaan i tahun t dengan dividen kas 

parusahaan i tahun t-1. 
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3.2 Metode Pengumpulao Data 

a. Data yang dihimpun dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yaitu 

data yang diambil dari sumber tertentu. Dalam hal ini didapat dari website 

Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk metode pengambilan sample pada penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu menentukan anggota sample untuk menyesuaikan dengan 

kriteria yaitu saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan termasuk perusahaan LQ 45, yang terns ada dari tahun 2005-

2007 dan yang mengumumkan dividen kas selama periode pengamatan. 

Sample tersebut diambil secara non random ( tidak acak). 

3.3 Metode Aoalisis Data 

3.3.1 Tehnik Pengolahan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik event study. 

Event study merupakan teknik penelitian keuangan empiris yang bertujuan untuk 

mengukur dampak suatu peristiwa tertentu terhadap harga saham perusahaan 

(Bodie, 1993) atau Event study adalah pengamatan mengenai harga saham di 

pasar modal untuk mengetahui apakah ada abnormal return yang diperoleh 

pemegang akibat adanya suatu peristiwa tertentu. Sesuai dengan masalah dan 

tujuan yang ada dalam penelitian ini, maka alat analisis kuantitatif yang 

digunakan yaitu: 
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(3.4) 

., 
CA~= LA~.d (3.5) 

da-' 

CAAR = _!_ f CAR 
Q q=l q 

(3.6) 

Keterangan: 

:Average Abnormal Return pada hari ke-d. 

AR;,d : Abnormal Return saham i pada hari ke-d 

CAAR : Cummulative Average Abnormal Return saham. 

k : Jumlah saham. 

Q : Jumlah perusahaan. 

b. Teknik Pengujian Hipotesis 

Pengujian atas hipotesis dilakukan dengan Uji t. Pengujian yang dilakukan 

adalah uji t satu sampel (One Sample t Test) dengan SPSS 12. Pengujian ini 

dilakukan untuk melihat apakah rata-rata satu sampel berbeda nyata atau 

tidak dengan nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding. Dalam hal 

ini apakah ada perbedaan average abnormal return 5 hari sebelum dan 5 

hari setelah pengumuman kenaikan, tetap, atau penurunan dividen. 

Penentuan penerimaan Ho atau penolakan Ho dirumuskan sebagai berikut: 

a. Dengan membandingkan t hitung dan t tabel: 

Ho diterima, apabila -t tabel < t hitung < t tabel 

Ho ditolak, apabila t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 
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BABIV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisa 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil hipotesis yaitu apakah dengan 

adanya pengumuman dividen, return saham akan bereaksi secara signifikan 

disekitar tanggal pengumuman dividen. Dalam melakukan penelitian ini penulis 

melakukan langkah-langkah tekhnik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Melihat data tahun 2005-2007 tentang perusahaan-perusahaan yang listing 

di BEl yang terns masuk ke da]am daftar perusahaan-perusahaan yang 

termasuk dalam LQ-45 di BEl. Hasil yang didapat 29 perusahaan. 

2. Melihat data mengenai perusahaan-perusahaan LQ-45 yang melakukan 

pengumuman dividen (dividend announcements) di tahun 2005-2007. Agar 

dapat dilihat apakah terjadi kenaikan, penurunan atau pembayaran dividen 

tetap, maka perlu dilihat data tahun 2005 mengenai perusahaan-perusahaan 

mana saja yang termasuk dalam LQ 45 dan mengumuman dividen, 

kemudian dibandingkan dengan tahun 2006 demiki~ juga hal yang sama 

untuk tahun 2006 dib3!1ding tahun 2007. Untuk melihat kenaikan dan 

penurunan dividen dapat ,dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel3.1 

Kenaikan/Penurunan Dividen KasPer Saham 

Tahun 2006 Terhadap Tahun 2005 

Kode Tgl Div kas per 

No. Efek Nama Emiten Pengumuman shm Ket 

2006 2005 2006 

1 AALI Asrta Agro Lestari Tbk 22 Mei 2007 325 325 tetap 

2 ASH Astra lntemasional Tbk 25 Mei 2007 440 440 tetap 

3 BBCA Bank Central Asia Tbk 16 Mei 2007 195 170 turun 

4 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero )Tbk 24 Mei 2007 156 172 naik 

5 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 29 Maret 2007 203 131 turun 

6 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 29 Mei 2007 20 40 naik 

7 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 30 Mei 2007 15 70 naik 

8 BNGA Bank Niaga Tbk 23 April 2007 15 10 naik 

9 BNII Bank lntemasional Indonesia Tbk 1 7 April 2007 5 5 tetap 

10 BUMI Bumi Resources Tbk 24 Mei 2007 10 16 naik 

11 PGAS Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk 05 Juni 2007 104 417 naik 

12 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 8 Mei 2007 102 105 naik 

13 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 3 Juli 2007 219 303 naik 

14 UNTR United Tractors Tbk 23 Mei 2007 110 215 naik 
. . . . . 

Sumber: d10lah penults dan www.tdx.co.td 

Keterangan : 

Dividen naik = 9 perusahaan 

Dividen tetap = 3 perusahaan 

Dividen turun = 2 perusahaan 
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Tabel3.2 

Kenaikan/Penurunan Dividen Kas Per Saham 

Tahun 2007 Terhadap Tahun 2006 

Kode Tgl Div kas per 

No. Efek Nama Emiten Pengumuman shm Ket 

2007 2006 2007 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 26 Mei 2008 325 625 naik 

2 ASII Astra Intemasional Tbk 28 Mei 2008 440 160 turun 

3 BBCA Bank Central Asia Tbk 22 Mei 2008 170 55 turun 

4 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero )Thk 9 Juni 2008 172 196 naik 

5 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 8 April2008 131 208 naik 

6 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 2 Mei 2008 40 50 naik 

7 B:MRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 03 Juni 2008 70 186 naik 

8 BNGA Bank Niaga Tbk 11 Mei 2007 10 20 naik 

9 BNTI Bank Intemasional Indonesia Tbk 01 April 2008 5 5 tetap 

10 BUMI Bumi Resources Tbk 12 Juni 2008 16 66 naik 

11 PGAS Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk 16 Juni 2008 417 208 turun 

12 PTBA Tam bang Batubara Bukit Asam Tbk 2juni2008 105 165 naik 

13 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 5 Juni 2008 303 48 turun 

14 UNTR United Tractors Tbk 21 Mei 2008 215 60 turun 
. . . 

Sum her : diolah penulis dan www .1dx.co.1d 

Keterangan : 

Dividen naik = 8 perusahaan 

Dividen tetap = I perusahaan (dianggap tidak ada) 

Dividen turun = 5 perusahaan 
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3. Didapat 14 perusahaan yang melakukan pengumuman dividen untuk 

I 

masing-masing tahun. Pada tahun 2006 terdiri dari 3 perusahaan yang 

mengumumkan dividen kas tetap, 9 perusahaan yang mengumumkan 

dividen kas naik dan 2 perusahaan yang mengumumkan dividen kas turun. 

Untuk tahun 2007 tidak terdapat perusahaan yang mengumumkan dividen 

kas tetap, 8 perusahaan yang mengumumkan dividen kas naik dan 5 

perusahaan yang mengumumkan dividen kas turun. 

4. Setelah melihat tanggal pengumuman dividen untuk tahun 2006 dan 2007. 

Kemudian menentukan harga saham dan indeks LQ-45 lima hari sebelum 

dan sesudah pengumuman dividen untuk periode jendela tahun 2006 dan 

2007. 

5. Setelah semua harga saham dan indeks LQ-45 lima hari sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen untuk periode jendela didapat, maka 

selanjutnya dilakukan perhitungan return saham dan return pasar. 

6. Kemudian dilakukan perhitungan abnormal return selama H-5 sampai H+5 

(lampiran) yaitu selisih return saham dan return pasar. Perhitungan 

abnormal return dilakukan dengan metode Market-adjusted Model. 

Kemudian dihitung cummulative abnormal return selama H-5 sampai H+5. 

7. Setelah didapat abnormal return dan cummulative abnormal return selama 

H-5 sampai H+5 masing-masing perusahaan, maka dipisah berdasarkan 

kategori dividen kas naik, tetap, dan turun masing-masing tahun. 
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8. Dilakukan pengujian uji t one sample terhadap abnormal return dan 

cummulative abnormal return. Untuk melihat apakah terdapat reaksi dan 

perbedaan dengan nilai pembandingnya. Berikut basil yang didapat terhadap 

pengujian hipotesis: 

4.1.1 Hasil Uji Hipotesis tahun 2006 

1. Dividen kas naik 

Tabel 3.3 Hasil pengujian AR dan CAR dividen naik 2006 

Hari AAR t-tabel t-hitung Ket a _(5%~)_ Ket 
H-5 0.0087 2.306 1.164 HO diterima 0.278 HO diterima 
H-4 0.0034 2.306 1.229 HO diterima 0.254 HO diterima 
H-3 0.0151 2.306 1.665 HO diterima 0.135 HO diterima 
H-2 0.0017 2.306 0.261 HO diterima 0.801 HO diterima 
H-1 -0.0030 2.306 -0.358 HO diterima 0.730 HO diterima 
H=O -0.0093 2.306 -1.612 HO diterima 0.146 HO diterima 
H+1 0.0058 2.306 0.900 HO diterima 0.394 HO diterima 
H+2 0.0039 2.306 0.823 HO diterima 0.434 HO diterima 
H+3 -0.0032 2.306 -1.710 HO diterima 0.126 HO diterima 
H+4 0.0010 2.306 0.352 HO diterima 0.734 HO diterima 
H+5 0.0006 2.306 0.107 HO diterima 0.917 HO diterima 
Hari CAAR t-tabel t-hitung Ket a(5%) Ket 

Min5,Min5 0,0087 2.306 1,164 HO diterima 0,278 HO diterima 
Min5,Min4 0,0120 2.306 1,347 HO diterima 0,215 HO diterima 
Min5,Min3 0,0272 2.306 2,262 HO diterima 0,054 HO diterima 
Min5,Min2 0,0289 2.306 1,837 HO diterima 0,104 HO diterima 
Min5,Min1 0,0259 2.306 2,066 HO diterima 0,073 HO diterima 

Min5,0 0,0166 2.306 1,861 HO diterima 0,100 HO diterima 
Min5,Plus1 0,0224 2.306 2,718 HO ditolak 0,026 HO ditolak 
Min5,Plus2 0,0263 2.306 4,483 HO ditolak 0,002 HO ditolak 
Min5,Plus3 0,0231 2.306 4,039 HO ditolak 0,004 HO ditolak 
Min5,Plus4 0,0241 2.306 4,788 HO ditolak 0,001 HO ditolak 
Min5,Plus5 0,0247 2.306 2,838 HO ditolak 0,022 HO ditolak .. 

Sumber: Diolah oleh penulis dari output UJI t SPSS 12 
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Berdasarkan a.= 5% dan ~ a.= 2.5o/o pada derajat kebebasan (degree of 

freedom) n-1 = 9-1 = 8, maka diperoleh t-tabel =2.306. Jika dibandingkan dengan 

t-tabel, maka semua t-hitung yang didapat selama 11 hari disekitar pengumuman 

dividen kas AAR terletak diantara -2.306 dan 2.306, yang berarti bahwa Ho 

diterima. Dan jika dilihat dari nilai probabilita, selama 11 hari tersebut didapat 

nilai probabilita lebih besar dari 0.05, yang artinya Ho diterima pula. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pengumuman dividen kas naik tidak berpengaruh terhadap 

return saham. Sedangkan untuk CAAR pada H+1 sampai H+5, HO ditolak yang 

berarti terdapat reaksi return saham terhadap pengumuman dividen kas meningkat 

setelah adanya pengumuman dividen kas. 

2. Dividen kas tetap 

Tabel 3.4 Basil pengujian AR dan CAR dividen tetap 2006 

Hari AAR t-tabel t-hitUD2 Ket a(So/o) Ket 
H-5 0.0007 4.303 1.000 HO diterima 0.423 HO diterima 
H-4 0.0015 4.303 0.309 HO diterima 0.787 HO diterima 
H-3 0.0007 4.303 1.000 HO diterima 0.423 HO diterima 
H-2 0.0097 4.303 1.000 HO diterima 0.423 HO diterima 
H-1 0.0018 4.303 0.096 HO diterima 0.932 HO diterima 
H=O -0.0032 4.303 -0.687 HO diterima 0.563 HO diterima 
H+1 0.0247 4.303 1.568 HO diterima 0.258 HO diterima 
H+2 -0.0022 4.303 -0.762 HO diterima 0.525 HO diterima 
H+3 -0.0070 4.303 -0.591 HO diterima 0.615 HO diterima 
H+4 0.0040 4.303 1.000 HO diterima 0.423 HO diterima 
H+5 -0.0031 4.303 -1.000 HO diterima 0.423 HO diterima 
Hari CAAR t-tabel t-hitUD2 Ket a(So/o) Ket 

Min5,Min5 0,0007 4.303 1,000 HO diterima 0,423 HO diterima 
Min5,Min4 0,0022 4.303 0,503 HO diterima 0,665 HO diterima 
Min5,Min3 0,0029 4.303 0,573 HO diterima 0,625 HO diterima 
Min5,Min2 0,0126 4.303 0,857 HO diterima 0,482 HO diterima 
Min5,Min1 0,0143 4.303 0,663 HO diterima 0,575 HO diterima 

Min5,0 0,01 12 4.303 0,596 HO diterima 0,612 HO diterima 
Min5,Piusl 0,0359 4.303 I ,331 HO diterima 0,315 HO diterima 
Min5,Pius2 0,0337 4.303 1,146 HO diterima 0,370 HO diterima 
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Min5,Plus3 0,0267 4.303 1,475 HO diterima 0,278 HO diterima 
Min5,Plus4 0,0308 4.303 1,642 HO diterima 0,242 HO diterima 
Min5,Plus5 0,0277 4.303 1,522 HO diterima 0,267 HO diterima . . 

Sumber : D10lah oleh penults dari output uji t SPSS 12 

Berdasarkan a = 5% dan ~ a = 2.5% pada derajat kebebasan (degree of 

freedom) n-1 = 3-1 = 2, maka diperoleh t-tabel = 4.303. Jika dibandingkan dengan 

t-tabel, maka semua t-hitung yang didapat selama 11 hari disekitar pengumuman 

dividen kas pada AAR dan CAAR terletak diantara -4.303 dan 4.303, yang berarti 

bahwa Ho diterima. Dan jika dilihat dari nilai probabilita, selama 11 hari tersebut 

didapat nilai probabilita lebih besar dari 0.05, yang artinya Ho diterima pula. Hasil 

ini menunjukkan bahwa pengumuman dividen kas tetap tidak berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2006. 

3. Dividen kas turun 

Tabel 3.5 Hasil pengujian AR dan CAR dividen turon 2006 

Hari AAR t-tabel t-hituog Ket a(5°/ol Ket 
H-5 -0.0054 12.706 -1.000 HO diterima 0.500 HO diterima 
H-4 0.0095 12.706 1.000 HO diterima 0.500 HO diterima 
H-3 -0.0214 12.706 -1.000 HO diterima 0.500 HO diterima 
H-2 0.0023 12.706 0.383 HO diterima 0.767 HO diterima 
H-1 -0.0073 12.706 -0.662 HO diterima 0.628 HO diterima 
H=O -0.0201 12.706 -0.870 HO diterima 0.544 HO diterima 
H+1 0.0323 12.706 1.000 HO diterima 0.500 HO diterima 
H+2 -0.0021 12.706 -0.295 HO diterima 0.817 HO diterima 
H+3 -0.0045 12.706 -1.000 HO diterima 0.500 HO diterima 
H+4 0.0065 12.706 2.434 HO diterima 0.248 HO diterima 
H+5 -0.0210 12.706 -2.972 HO diterima 0.207 HO diterima 
Hari CAAR t-tabel t-hitung Ket a(5°/o) Ket 

Min5,Min5 -0,0054 12.706 -1,000 HO diterima 0,500 HO diterima 
Min5,Min4 0,0041 12.706 1,000 HO diterima 0,500 HO diterima 
Min5,Min3 -0,0172 12.706 -0,678 HO diterima 0,621 HO diterima 
Min5,Min2 -0,0149 12.706 -0,475 HO diterima 0,718 HO diterima 
Min5,Min1 -0,0222 12.706 -0,524 HO diterima 0,693 HO diterima 
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Min5,0 -0,0422 12.706 -0,646 HO diterima 0,635 HO diterima 
Min5,Plus1 -0,0099 12.706 -0,300 HO diterima 0,814 HO diterima 
Min5,Plus2 -0,0120 12.706 -0,458 HO diterima 0,727 HO diterima 
Min5,Plus3 -0,0165 12.706 -0,760 HO diterima 0,586 HO diterima 
Min5,Plus4 -0,0101 12.706 -0,414 HO diterima 0,750 HO diterima 
Min5,Pius5 -0,0310 12.706 -0,987 HO diterima 0,504 HO diterima . . . Sumber: DIOlah oleh penults dan output uji t SPSS 12 

Berdasarkan a = 5% dan ~ a = 2.5o/o pada derajat kebebasan (degree of 

freedom) n-1 = 2-1 = 1, maka diperoleh t-tabel =12.706. Jika dibandingkan 

dengan t-tabel, maka semua t-hitung yang didapat selama 11 hari disekitar 

pengumuman dividen kas pada AAR dan CAAR terletak diantara -12.706 dan 

12.706, yang berarti bahwa Ho diterima. Dan j ika dilihat dari nilai probabilita, 

selama 11 hari tersebut didapat nilai probabilita Jebih besar dari 0.05, yang artinya 

Ho diterima pula. Hasil ini menunjukkan bahwa pengumuman dividen kas turun 

tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2006. 

4.1.2 Hasil Uji Hipotesis tahun 2007 

1. Dividen naik 

Tabel 3.6 Basil pengujian AR dan CAR dividen naik 2007 

Hari AAR t-tabel t-hitung Ket a(S%) Ket 
H-5 -0.0024 2.365 -0.291 HO diterima 0.779 HO diterima 
H-4 0.0028 2.365 0.576 HO diterima 0.583 HO diterima 
H-3 0.0065 2.365 0.531 HO diterima 0.612 HO diterima 
H-2 0.0012 2.365 0.273 HO diterima 0.792 HO diterima 
H-1 -0.0027 2.365 -1.763 HO diterima 0.121 HO diterima 
H=O 0.0002 2.365 0.024 HO diterima 0.981 HO diterima 
H+l -0.0087 2.365 -1.161 HO diterima 0.284 HO diterima 
H+2 0.0065 2.365 0.565 HO diterima 0.590 HO diterima 
H+3 0.0210 2.365 1.017 HO diterima 0.343 HO diterima 
H+4 0.0057 2.365 0.538 HO diterima 0.607 HO diterima 
H+5 0.0016 2.365 0.407 HO diterima 0.696 HO diterima 
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Hari CAAR t-tabel t-hitung Ket a(5°/o) Ket 
Min5,Min5 -0,0023 2.365 -0,291 HO diterima 0,779 HO diterima 
Min5,Min4 0,0004 2.365 0,049 HO diterima 0,963 HO diterima 
Min5,Min3 0,0070 2.365 0,348 HO diterima 0,738 HO diterima 
Min5,Min2 0,0082 2.365 0,444 HO diterima 0,671 HO diterima 
Min5,Min1 0,0055 2.365 0,305 HO diterima 0,770 HO diterima 

Min5,0 0,0057 2.365 0,233 HO diterima 0,823 HO diterima 
Min5,Plusl -0,0030 2.365 -0,113 HO diterima 0,913 HO diterima 
Min5,Plus2 0,0036 2.365 0,129 HO diterima 0,901 HO diterima 
Min5,Plus3 0,0246 2.365 0,695 HO diterima 0,509 HO diterima 
Min5,Plus4 0,0303 2.365 0,756 HO diterima 0,474 HO diterima 
Min5,Plus5 0,0319 2.365 0,747 HO diterima 0,479 HO diterima 

Sumber : Diolah oleh penulis dari output uji t SPSS 12 

Berdasarkan a= 5% dan ~ a= 2.5% pada derajat kebebasan (degree of 

freedom) n-1 = 8-1 = 7, maka diperoleh t-tabel = 2.365. Jika dibandingkan dengan 

t-tabel, maka semua t-hitung yang didapat selama II hari disekitar pengumuman 

dividen kas pada AAR dan CAAR terletak diantara -2.365 dan 2.365, yang berarti 

bahwa Ho diterima. Dan jika dilihat dari nilai probabilita, selama 11 hari tersebut 

didapat nilai probabilita lebih besar dari 0.05, yang artinya Ho diterima pula. Hasil 

ini menunjukkan bahwa pengumuman dividen kas meningkat tidak berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2007. 

2. Dividen turun 

Tabel 3. 7 Basil pengujian AR dan CAR dividen turon 2007 

Hari AAR t-tabel t-hitung Ket a(5%) Ket 
H-5 0.0015 2.776 -0.3900 HO diterima 0.767 HO diterima 

H-4 -0.0008 2.776 -1.0000 HO diterima 0.374 HO diterima 

H-3 -0.0158 2.776 -0.9300 HO diterima 0.142 HO diterima 

H-2 0.0139 2.776 0.4890 HO diterima 0.332 HO diterima 

H-1 -0.0031 2.776 0.0620 HO diterima 0.612 HO diterima 

H=O -0.0115 2.776 0.2650 HO diterima 0.461 HO diterima 

H+l 0.0082 2.776 -0.3940 HO diterima 0.648 HO diterima 

H+2 -0.0067 2.776 -0.8200 HO diterima 0.211 HO diterima 
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H+3 -0.0007 2.776 -1.0000 HO diterima 0.374 HO diterima 
H+4 0.0008 2.776 -1.4030 HO diterima 0.916 HO diterima 
H+5 -0.0004 2.776 0.9970 HO diterima 0.997 HO diterima 
Hari CAAR t-tabel t-hitUD2 Ket a(5o/o) Ket 

Min5,Min5 -0,0002 2.776 -0,045 HO diterima 0,966 HO diterima 
Min5,Min4 -0,0010 2.776 -0,237 HO diterima 0,824 HO diterima 
Min5,Min3 -0,0083 2.776 -0,890 HO diterima 0,424 HO diterima 
Min5,Min2 0,0019 2.776 0,152 HO diterirna 0,886 HO diterima 
Min5,Minl 0,0064 2.776 0,476 HO diterirna 0,659 HO diterima 

Min5,0 0,0060 2.776 0,386 HO diterima 0,719 HO diterima 
Min5,Plus1 0,0070 2.776 0,396 HO diterirna 0,712 HO diterima 
Min5,Plus2 0,0001 2.776 0,011 HO diterima 0,992 HO diterima 
Min5,Plus3 0,0005 2.776 0,033 HO diterima 0,975 HO diterima 
Min5,Plus4 -0,0004 2.776 -0,027 HO diterima 0,980 HO diterima 
Min5,Plus5 0,0095 2.776 0,418 HO diterirna 0,697 HO diterima 

Sumber : Diolah oleh penulis dari output uji t SPSS 12 

Berdasarkan a = 5% dan ~ a = 2.5% pada derajat kebebasan (degree of 

freedom) n-1 =5-1= 4, maka diperoleh t-tabel = 2.776. Jika dibandingkan dengan 

t-tabel, maka semua t-hitung yang didapat selama 11 hari disekitar pengumuman 

dividen kas pada AAR dan CAAR terletak diantara -2.776 dan 2. 776, yang 

berarti bahwa Ho diterirna. Dan jika dilihat dari nilai probabilita, selama 11 hari 

tersebut didapat nilai probabilita lebih besar dari 0.05, yang artinya Ho diterima 

pula. Hasil ini menunjukkan bahwa pengumuman dividen kas turun tidak 

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2007. 
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4.2 Pembahasan 

Konsep pasar efisien menyebutkan bahwa hila pasar modal efisien 

bentuk setengah kuat, harga akan menyesuaikan diri secara cepat dan akurat 

terhadap makna yang terkandung dalam informasi yang dipublikasikan. Bila 

infonnasi dividen memiliki makna, investor secara cepat dan akurat 

menyesuaikan informasi tersebut kedalam harga saham sesuai dengan makna yang 

terkandung dalam pengumuman dividen tersebut. Jika pengumuman dividen naik 

maka harga saham cenderung akan naik dengan cukup berarti, jika pengumuman 

dividen tetap maka harga saham juga tidak akan berubah atau berubah tetapi tidak 

signifikan, dan jika pengumuman dividen turun maka harga saham cenderung 

turun dengan signifikan. Dalam penelitian ini akan diukur dengan 2 variabel yaitu 

average abnormal return dan cummulative average abnormal return. 

1. Perusahaan yang mengumumkan dividen kas meningkat 

Untuk tahun 2006, berdasarkan dari tabel 3.3 di atas secara keseluruhan 

diperoleh AAR yang positif, maka investor mampu meraih return diatas normal 

return. Namun, AAR yang positif terse but tidak signifikan berdasarkan dari nilai t 

tabel. Sehingga mendukung untuk diterimanya HO, dengan kata lain tidak terdapat 

reaksi harga saham pada average abnormal return (AAR) yang berarti dengan 

adanya pengumuman dividen yang meningkat, tidak menimbulkan perubahan atau 

reaksi harga saham. Namun, untuk cummulative average abnormal return 

(CAAR) dari H+ 1 sampai H+5 positif signifikan, sehingga mendukung untuk 

ditolaknya HO. Dengan kata lain terdapat reaksi harga saham setelah pengumuman 
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dividen kas. Hal ini menandakan bahwa para investor membutuhkan proses waktu 

enam hari untuk menganalisis informasi pengumuman dividen kas tersebut. 

Sedangkan pada tahun 2007, dari tabel 3.6 diatas didapat secara 

keseluruhan AAR dan CAAR yang positif, maka investor mampu meraih return 

diatas normal return. Namun, AAR dan CAAR yang positif tersebut tidak 

signifikan berdasarkan dari nilai t tabel. Sehingga mendukung untuk diterimanya 

HO, dengan kata lain tidak terdapat reaksi harga saham pada average abnormal 

return (AAR) dan cummulated average abnormal return (CAAR) yang berarti 

dengan adanya pengumuman dividen yang meningkat, tidak menimbulkan 

perubahan atau reaksi harga saham. Dengan adanya pengumuman dividen 

meningkat, maka harga saham yang ada di pasar seharusnya cepat mengalami 

perubahan dan pada akhimya pada saat pengumuman dividen, investor 

mendapatkan abnormal return. Namun di sini didapat bahwa dengan adanya 

pengumuman dividen kas yang meningkat tidak berpengaruh terhadap AAR dan 

CAAR. Hal ini berbeda dengan basil dari tahun 2006, dimana pada tahun tersebut 

pasar bereaksi pada CAAR setelah pengumuman dividen diumumkan. 

B ila dilihat berdasarkan teori, maka seharusnya pad a tahun 2007 pasar akan 

bereaksi pula. Namun, ini berbeda dengan teori yang ada yaitu dengan adanya 

pengumuman dividen yang meningkat dari tahun sebelumnya memberikan sinyal 

(dividen signalling theory) positif bagi pemegang saham karena memberikan 

gambaran yang baik mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang 

serta memberikan gambaran akan kemampuan perusahaan untuk dapat 

memberikan dividen dengan tingkat yang sama di masa yang akan datang. 

Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



No. 

I 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

Tabel3.8 

Perubahan Besaran Kenaikan Dividen Kas Per Saham 

Tahun 2006 Terhadap Tahun 2005 

Kode Div kas per 
Efek Nama Emiten shm 

2005 2006 
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero )Tbk 156 172 
BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 20 40 
B:MRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 15 70 
BNGA Bank Niaga Tbk 15 10 
BUMI Bumi Resources Tbk 10 16 
PGAS Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk 104 417 
PTBA Tam bang Batubara Bukit Asam Tbk 102 105 

TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 219 303 

UNTR United Tractors Tbk 110 215 

Average A kenaikan 
Sumber : diolah penulis 

Tabel3.9 

Perubahan Besaran Kenaikan Dividen Kas Per Saham 

Tahun 2007 Terhadap Tahun 2006 

Kode Div kas per 
No. Efek Nama Emiten shm 

2006 2007 
1 AALI Asrta Agro Lestari Tbk 325 625 

2 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero )Tbk 172 196 

3 BD:MN Bank Danamon Indonesia Tbk 131 208 

4 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 40 50 

5 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 70 186 

6 BNGA Bank Niaga Tbk 10 20 

7 BUMI Bumi Resources Tbk 16 66 

8 PTBA Tam bang Batubara Bukit Asam Tbk 105 165 

Average A kenaikan 
Sumber : diolah penulis 

63 

A kenaikan 

10,26% 

100,00% 
366,67% 

-33,33% 
60,00% 

300,96% 
2,94% 

38,36% 
95,45% 

105°/o 

A kenaikan 

92,31% 

13,95% 
58,78% 
25,00% 

165,71% 
100,00% 
312,50% 

57,14% 

103o/o 
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2. Perusahaan yang mengumumkan dividen kas tetap 

Berdasarkan dari tabel 3.4 di atas, mendapatkan AAR dan CAAR yang 

positif maka investor mampu meraih return diatas normal return. Namun, AAR 

dan CAAR yang positif tersebut tidak signifikan berdasarkan dari nilai t tabel. 

Sehingga mendukung untuk diterimanya Ho. Sehingga tidak terdapat reaksi harga 

saham pada average abnormal return (AAR) dan cummulated average abnormal 

return (CAAR) yang berarti dengan adanya pengumuman dividen yang tetap, 

tidak menimbulkan perubahan atau reaksi harga saham. Para investor di Bursa 

Efek Indonesia mengganggap dengan adanya pengumuman dividen yang tetap 

menduga perusahaan tersebut tidak berkembang dari tahun sebelumnya, sehingga 

tidak ada reaksi terhadap tetapnya dividen yang diumumkan. Beberapa sebab lain 

yang mendukung tidak adanya reaksi yaitu terdapatnya faktor lain yang dianggap 

investor lebih memiliki kandungan informasi seperti pengumuman laba dan faktor 

fundamental perusahaan. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pengumuman laba 

dapat dengan mudah diinterpretasikan sebagai kabar baik atau buruk. Jika laba 

meningkat dari laba periode sebelumnya, maka diartikan sebagai kabar baik dan 

juga sebaliknya. Kemungkinan lain para investor lebih melihat kepada faktor

faktor fundamental perusahaan seperti rasio-rasio keuangan perusahaan untuk 

menilai kondisi perusahaan tersebut. 
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3. Perusahaan yang mengumumkan dividen kas turun 

Berdasarkan dari tabel 3.5 dan 3.7 di atas, mendapatkan AAR dan CAAR 

(CAAR khusus tahun 2006) yang negatif sehingga investor tidak mendapatkan 

excess return. Investor menganggap bahwa dengan turunnya dividen maka 

kondisi perusahaan tidak baik. Namun, AAR dan CAAR yang negatif tersebut 

tidak signifikan berdasarkan dari nilai t tabel. Sehingga mendukung untuk 

diterimanya Ho. Sehingga tidak terdapat reaksi harga saham pada average 

abnormal return (AAR) dan cummulated average abnormal return (CAAR) yang 

berarti dengan adanya pengumuman dividen yang turun, tidak menimbulkan 

perubahan atau reaksi harga saham. Anggapan investor mengenai turunnya 

pengumuman dividen membuat AAR dan CAAR negatif merupakan indikator 

kondisi perusahaan yang tidak baik. Sebab lain yang mungkin adalah terdapatnya 

kebocoran informasi, sehingga para investor bereaksi di hari-hari sebelumnya atau 

para investor terlambat dalam menerima informasi penurunan dividen tersebut, 

sehingga tidak bereaksi di sekitar tanggal pengumuman dividen. 

Pada tahun 2007 mendapatkan CAAR yang positif, seharusnya dengan 

menurunnya pengumuman dividen, maka pasar akan bereaksi negatif dikarenakan 

menganggap bahwa kondisi perusahaan tidak baik. Namun, hal ini malah bereaksi 

sebalik.nya. Sehingga dapat dikatakan ada beberapa investor yang belum ahli 

dalam mengolah informasi. Investor yang canggih seharusnya dapat 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi, sehingga mampu membedakan 

infonnasi yang bemilai ekonomis dan tidak bemilai ekonomis. 
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Berdasarkan uratan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 

2006 hanya pada dividen kas naik saja pasar bereaksi sedangkan untuk dividen 

kas tetap dan turun pasar tidak bereaksi. Walaupun pasar tidak bereaksi untuk 

dividen kas tetap dan turun, yang disebabkan adanya kebocoran informasi atau 

keterlambatan penerimaan informasi, namun dapat dikatakan bahwa pada tahun 

2006 ini investor masih mengaggap bahwa pengumuman dividen memiliki 

kandungan informasi yang dapat digunakan investor dalam pengambilan 

keputusan. Hal ini dapat dilihat pada pengumuman dividen kas meningkat dimana 

pasar bereaksi pada CAAR H+lsampai H+5. 

Untuk tahun 2007 secara keseluruhan baik pengumuman dividen kas naik, 

tetap dan turun mendukung untuk diterimanya HO. Dengan kata lain pengumuman 

dividen kas tidak mempunyai pengaruh terhadap return saham. Kondisi ini 

memiliki makna bagi para investor di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 

adalah para investor menganggap bahwa pengumuman dividen kas tidak memiliki 

kandungan informasi sehingga investor tidak dapat memanfaatkan informasi 

kenaikan dividen untuk meraih capital gain. 

Kemungkinan tidak ada pengaruh atau reaksi harga saham adalah (1) adanya 

kebocoran informasi yang dapat disebabkan oleh adanya insider trading. 

Sehingga pada saat perusahaan melakukan pengumuman dividen maka para 

investor tidak lagi menganggap pengumuman dividen itu sebagai kabar yang tidak 

diduga-duga (surprise). Sesuai yang dijelaskan pada Factor Models, dimana 

announcement dibagi menjadi dua bagian yaitu expected part dan surprise; (2) 

manajer investasi dapat dengan mudah mengetahui dan memprediksi suatu 
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5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari basil penelitian ini diperoleb kesimpulan yaitu : (1) dengan adanya 

peristiwa pengumuman dividen meningkat didapat basil bahwa tidak ada reaksi 

yang signifikan terbadap average abnormal return (AAR) dan ada reaksi yang 

signifikan terbadap cummulated average abnormal return (CAAR) dari H+ 1 

sampai H+5 tabun 2006 dan untuk tabun 2007 menunjukkan tidak ada reaksi yang 

signifikan terbadap average abnormal return (AAR) dan cummulated average 

abnormal return (CAAR); (2) dengan adanya pengumuman dividen tetap 

menunjukkan bahwa tidak ada .reaksi yang signifikan terhadap average abnormal 

return (AAR) dan cummulated average abnormal return (CAAR) untuk tahun 

2006 dan 2007; (3) dengan adanya pengumuman dividen turon menunjukkan 

bahwa tidak ada reaksi yang signifikan terhadap average abnormal return (AAR) 

dan cummulated average abnormal return (CAAR) untuk tahun 2006 dan 2007. 

Berdasarkan dari basil diatas maka hanya pengumuman dividen kas naik 

tahun 2006 saja yang terdapat reaksi return saham. Untuk keseluruhan kelompok 

perusahaan (dividen kas naik tahun 2007, tetap tahun 2006-2007, dan turun tabun 

2006-2007) mendukung diterimanya Ho. Hal ini berarti babwa pengumuman 

dividen kas tidak mempunyai pengaruh terbadap return saham pada perusabaan 

LQ-45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2007. Kesimpulan tersebut 
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didasarkan pada hasil penelitian ini yang menguji reaksi return saham terhadap 

pengumuman dividen kas. 

Para investor di pasar modal Indonesia belum menggunakan infonnasi 

yang dipublikasikan dalam pengambilan keputusan investasi saham. Oleh karena 

pengumuman dividen tidak memberikan reaksi terhadap harga saham, maka pasar 

modal Indonesia belum tennasuk pasar modal efisien dalam bentuk setengah kuat. 

5.2 Saran 

Disadari bahwa dalam penelitian ini banyak terdapat kekurangan

kekurangan ataupun keterbatasan. Untuk itu disarankan kepada peneliti 

selanjutnya perusahaan yang dijadikan sampel ditambah dan untuk periode 

penelitian dan periode pengamatan perlu ditambah periodenya sehingga akan 

dapat menentukan apakah pengumuman dividen berpengaruh terhadap return 

saham. Dan hila peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian mengenat 

penguJtan pasar modal efisien bentuk setengah kuat maka sebaiknya 

menggunakan variabel-variabel tentang infonnasi publikasi lain seperti 

pengumuman stock split, pengembangan produk baru, kesulitan keuangan, dan 

perubahan akuntansi perusahaan. 

Pada penelitian ini, penulis membahas sedikit tentang factor model, 

dimana dapat memperdalam pengetahuan mengenai suatu pengumuman dan 

mempertajam analisa. Dikarenakan penulis tidak membahas factor model ini 

secara mendalam, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan teori yang 

mendukung penelitian ini. 
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LAMP IRAN 

LAMPIRAN 1 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

DAFTARS~PERUSAHAANTERCATAT 

YANG MASUK DALAM INDEKS LQ-45 

Periode Februari 2005 s/d Januari 2008 

Kode Efek NamaEmiten 
AALI Asrta Agro Lestari Tbk 
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 
ANTM Aneka Tam bang (Persero) Tbk 
ASII Astra Intemasional Tbk 

BBCA Bank Central Asia Tbk 
BBRl Bank Rakyat Indonesia (Persero )Tbk 

BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

BLTA Berlian Laju Tanker Thk 

BMRJ Bank Mandiri (Persero) Tbk 

BNBR Bakrie & Brothers Tbk 

BNGA Bank Niaga Thk 

BNII Bank lntemasional Indonesia Tbk 

BUM I Bumi Resources Thk 

ENRG Energi Mega Persada Thk 

INCO International Nickel Indonesia Tbk 

INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

INKP Indah Kiat Pulp & Paper Thk 

!SAT Indosat Tbk 

KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 

KLBF Kalbe Farma Tbk 

LSIP PP London Sumatera Tbk 

MEDC Medco Energi lntenational Tbk 

PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

PNLF Panin Life Tbk 

PTBA Tam bang Batubara Bukit Asam Tbk 

TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 

UNSP Bakrie Sumatra Plantation Tbk 

UNTR United Tractors Tbk 
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One-Sample Statistics 

Std. Error 
N IMean Std. Deviation Mean 

CARmin5 9 ,008722 ,0224778 ,0074926 
CARmin4 '9 ,012089 ,0269209 ,0089736 
CARmin3 9 ,027200 ,0360691 ,0120230 -
CARmin2 9 ,028911 ,0472177 ,0157392 
CARmin1 9 ,025911 ,0376209 ,0125403 
CARO 9 ,016678 ,0268828 ,0089609 
CARplus1 9 ,022444 ,0247730 ,0082577 
CARplus2 9 ,026333 ,0176240 ,0058747 
CARplus3 9 ,023167 ,0172073 ,0057358 
CARplus4 9 ,024167 ,0151418 ,0050473 
CARplus5 9 ,024722 ,0261348 ,0087116 

One-Sample Test 

Test Value= 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
Mean I t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper 

CARmin5 I 
1,164 1 8 1 ,278 ,0087222 -,008556 ,026000 

CARmin4 8 215 I ,0120889 -,008604 ,032782 1,347 ' I 
I 

CARmin3 2,262 I 
I 

8 ,054 ,0272000 -,000525 ,054925 

CARmin2 1,837 8 ,104 ,0289111 -,007384 ,065206 

CARmin1 2,066 8 ,073 i ,0259111 -,003007 ,054829 

CARO 1,861 8 .100 1 ,0166778 -,003986 ,037342 

CARpfus1 2,718 8 ,026 1 ,0224444 ,003402 ,041487 

CARplus2 4,483 8 ,002 ,0263333 ,012786 ,039880 

CARplus3 I 

I 
4,039 8 ,004 ,0231667 ,009940 ,036393 

I CARplus4 4,788 8 ,001 ,0241667 ,012528 ,035806 

CARplus5 2,838 8 ,022 ,0247222 ,004633 ,044811 
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Dividen tetap 2006 

One-Sample Statistics 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

ARHmin5 3 .000700 .0012124 .0007000 
ARHmin4 3 .001533 .0086031 .0049670 
ARHmin3 3 .000700 .0012124 .0007000 
ARHmin2 3 .009667 .0167432 .0096667 
ARHmin1 3 .001800 .0325667 .0188024 
ARHsdO 3 -.003167 .0079858 .0046106 
ARHplus1 3 .024700 .0272923 .0157572 
ARHplus2 3 -.002167 .0049217 .0028416 
ARHplus3 3 -.007000 .0205239 .0118495 
ARHplus4 3 .004067 .0070437 .0040667 
ARHplus5 3 -.003100 .0053694 .0031000 

One-Sample Test 

Test Value= 0 
Mean 95% Confidence Interval 

t df Sig._(2-tailed) Difference of the Difference 

Lower Upper 
ARHmin5 1.000 2 .423 .0007000 -.002312 .003712 

ARHmin4 .309 2 .787 .0015333 -.019838 .022905 

ARHmin3 1.000 2 .423 .0007000 -.002312 .003712 

ARHmin2 1.000 2 .423 .0096667 -.031926 .051259 

ARHmin1 .096 2 .932 .0018000 -.079100 .082700 

ARHsdO -.687 2 .563 -.0031667 -.023005 .016671 

ARHplus1 1.568 2 .258 .0247000 -.043098 .092498 

ARHplus2 -.762 2 .525 -.0021667 -.014393 .010060 

ARHplus3 -.591 2 .615 -.0070000 -.057984 .043984 

ARHplus4 1.000 2 .423 .0040667 -.013431 .021564 

ARHplus5 -1 .000 2 .423 -.0031000 -.016438 .010238 

Reaksi Return Saham..., Shafrida Masna, Ak.-IBS, 2008



One-Sample Statistics 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

CARmin5 3 ,000700 ,0012124 ,0007000 
' 

CARmin4 I 
3 ,002233 ,0076970 ,0044438 

CARmin3 3 ,002933 ,0088715 ,0051220 
CARmin2 3 ,012600 ,0254572 ,0146977 
CARmin1 3 ,014367 ,0375107 ,0216568 
CARO 3 ,011200 ,0325609 ,0187990 
CARplus1 3 ,035933 ,0467603 ,0269971 
CARplus2 3 ,033767 ,0510302 ,0294623 
CARplus3 3 ,026767 ,0314359 ,0181495 
CARplus4 

I 
3 

I 
,030867 ,0325571 ,0187968 

CARplusS 3 ,027733 ,0315602 ,0182213 

One-sample Test 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
Mean 

t df Sig. (2-tailed} Difference Lower Upper 

CARmin5 1,000 2 ,423 ,0007000 -,002312 ,003712 

CARmin4 ,503 2 ,665 ,0022333 -,016887 ,021354 

CARmin3 ,573 2 ,625 ,0029333 -,019105 ,024971 

CARmin2 ,857 2 ,482 ,0126000 -,050639 ,075839 
1 CARmin1 ,663 2 ,575 ,0143667 -,078815 ,107548 

I CARO ,596 2 ,612 ,0112000 -,069686 ,092086 

CARplus1 1,331 2 ,315 ,0359333 -,080226 ,152092 

CARplus2 1,146 2 ,370 ,0337667 -,092999 ,160533 

CARplus3 1,475 2 ,278 ,0267667 -,051324 ,104858 

CARplus4 1,642 2 ,242 ,0308667 -,050010 ,111743 

CARplusS 1,522 2 ,267 ,0277333 -,050666 ,106133 
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Dividen turon 2006 

One-Sample Statistics 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

ARHmin5 I 2 -.005400 .0076368 .0054000 
ARHmin4 2 .009500 .0134350 .0095000 
ARHmin3 2 -.021350 .0301935 .0213500 
ARHmin2 2 .002300 .0084853 .0060000 
ARHmin1 2 -.007250 .0154856 .0109500 
ARHsdO 2 -.020050 .0325976 .0230500 
ARHplus1 2 .032300 .0456791 .0323000 
ARHplus2 2 -.002050 .0098288 .0069500 

1 

ARHplus3 2 -.004500 .0063640 .0045000 
! ARHplus4 2 .006450 .0037477 .0026500 
I 

ARHplus5 2 - .020950 .0099702 .0070500 

One-Sample Test 

Test Value= 0 
Mean 95% Confidence Interval 

t df Sig. (2-tailed) Difference of the Difference 

Lower u~ 
ARHmin5 -1.000 1 .500 -.0054000 - .074014 .063214 

ARHmin4 1.000 1 .500 .0095000 -.111209 .130209 

ARHmin3 -1.000 1 .500 -.0213500 -.292627 .249927 

ARHmin2 .383 1 .767 .0023000 -.073937 .078537 

ARHmin1 -.662 1 .628 -.0072500 -.146383 .131883 

ARHsdO -.870 1 .544 - .0200500 -.312928 .272828 

ARHplus1 1.000 1 .500 .0323000 -.378110 .442710 

ARHplus2 -.295 1 .817 -.0020500 -.090358 .086258 

ARHplus3 -1.000 1 .500 -.0045000 -.061678 .052678 

ARHplus4 2.434 1 .248 .0064500 -.027221 .040121 

ARHplus5 -2.972 1 .207 -.0209500 -.110529 .068629 

• 
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One-Sample Statistics 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

CARmin5 2 -,005400 ,0076368 ,0054000 
CARmin4 2 ,004100 ,0057983 ,0041000 
CARmin3 2 -,017250 ,0359917 ,0254500 
CARmin2 2 -,014950 ,0444770 ,0314500 
CARmin1 2 -,022200 ,0599627 ,0424000 
CARO 2 -,042250 ,0925603 ,0654500 
CARplus1 2 -,009950 ,0468812 ,0331500 
CARplus2 2 -,012000 ,0370524 ,0262000 
CARplus3 2 -,016500 ,0306884 ,0217000 
CARplus4 2 -,010100 ,0345068 ,0244000 
CARplus5 2 -,031050 ,0444770 ,0314500 

One-Sample Test 

Test Value= 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
Mean 

t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper 

CARmin5 -1,000 1 ,500 -,0054000 -,074014 ,063214 

CARmin4 1,000 1 ,500 ,0041000 -,047995 ,056195 

CARmin3 -,678 1 ,621 -,0172500 -,340623 ,306123 

CARmin2 -,475 1 ,718 -,0149500 -,414560 ,384660 

CARmin1 -,524 1 ,693 -,0222000 -,560943 ,516543 

CARO -,646 1 ,635 -,0422500 -,873871 ,789371 

CARplus1 -,300 1 ,814 -,0099500 -,431161 ,411261 

CARplus2 -,458 1 ,727 -,0120000 -,344903 ,320903 

CARplus3 -,760 1 ,586 -,0165000 -,292225 ,259225 

CARplus4 -,414 1 ,750 -,0101000 -,320131 ,299931 

CARplus5 -,987 1 ,504 -,0310500 -,430660 ,368560 
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Dividen naik 2007 
One-Sample Statistics 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

ARHmin5 8 -.002388 .0231835 .0081966 
.ARHmin4 8 .002875 .0141155 .0049906 
ARHmin3 8 .006550 .0349200 .0123461 
ARHmin2 ! 8 .001213 .0125453 .0044354 
ARHmin1 8 -.002713 .0043528 .0015390 
ARHsdO 8 .000200 .0232839 .0082321 
ARHplus1 8 -.008725 .0212622 .0075173 
ARHplus2 8 .006588 .0329956 .0116657 
ARHplus3 8 .021013 .0584438 .0206630 
ARHplus4 8 .005712 .0300328 .0106182 
ARHplusS 8 .001650 .0114769 .0040577 

One-Sample Test 

Test Value = 0 
Mean 95% Confidence Interval 

t df Sig. (2-tailed) Difference of the Difference 

Lower Upper 
ARHmin5 -.291 7 .779 -.0023875 -.021769 .016994 

ARHmin4 .576 7 .583 .0028750 -.008926 .014676 

ARHmin3 .531 7 .612 .0065500 -.022644 .035744 

ARHmin2 .273 7 .792 .0012125 -.009276 .011701 

ARHmin1 -1.763 7 .121 -.0027125 -.006352 .000927 

ARHsdO .024 7 .981 .0002000 -.019266 .019666 

ARHplus1 -1 .161 7 .284 -.0087250 -.026501 .009051 

ARHplus2 .565 7 .590 .0065875 -.020997 .034172 

ARHplus3 1.017 7 .343 .0210125 -.027848 .069873 

ARHplus4 .538 7 .607 .0057125 -.019396 .030821 

ARHplus5 .407 7 .696 .0016500 -.007945 .011245 
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One-Sample Statistics 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

CARmin5 8 - ,002388 ,0231835 ,0081966 

CARmin4 8 ,000475 ,0276592 ,0097790 

CARmin3 8 ,007025 ,0571171 ,0201939 

CARmin2 8 ,008237 ,0525186 ,0185681 

CARmin1 8 ,005525 ,0513082 ,0181402 

CARO 8 ,005713 ,0694205 ,0245439 

I CARplus1 8 -,003000 ,0749360 ,0264939 

' CARplus2 8 ,003600 ,0789707 ,0279203 

· CARplus3 8 ,024613 ,1001655 ,0354139 

CARplus4 8 ,030313 ,1133959 ,0400915 

CARplus5 8 ,031963 ,1209849 ,0427746 

One-Sample Test 

Test Value= 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

Mean 
t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper 

CARmin5 -,291 7 ,779 -,0023875 -,021769 ,016994 

CARmin4 ,049 7 ,963 ,0004750 -,022649 ,023599 

CARmin3 ,348 7 ,738 ,0070250 -,040726 ,054776 

CARmin2 ,444 7 ,671 ,0082375 -,035669 ,052144 

CARmin1 ,305 7 ,770 ,0055250 -,037370 ,048420 

CARO ,233 7 ,823 ,0057125 -,052325 ,063750 

CARplus1 -, 113 7 ,913 -,0030000 -,065648 ,059648 

CARplus2 .129 7 ,901 ,0036000 -,062421 ,069621 

CARplus3 ,695 7 ,509 ,0246125 -,059128 ,108353 

CARplus4 ,756 7 ,474 ,0303125 -,064489 ,125114 

CARplus5 ,747 7 ,479 ,0319625 -,069183 ,133108 
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Dividen turun 2007 
One-Sample Statistics 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

ARHmin5 5 .001540 .0108489 .0048518 
ARHmin4 5 -.000840 .0018783 .0008400 
ARHmin3 5 -.015800 .0193734 .0086641 
ARHmin2 5 .013980 .0283451 .0126763 
ARHmin1 5 -.003120 .0126977 .0056786 
ARHsdO 5 -.011520 .0315848 .0141251 
ARHplus1 5 .008240 .0373516 .0167041 
ARHplus2 5 -.006700 .0100638 .0045007 
ARHplus3 5 -.000720 .0016100 .0007200 
ARHplus4 5 .000820 .0163650 .0073186 
ARHplus5 5 -.000040 .0205320 .0091822 

One-Sample Test 

Test Value= 0 
Mean 95% Confidence Interval 

t df Sig. (2-tailed) Difference of the Difference 

Lower Upper 
ARHmin5 .317 4 .767 .0015400 -.011931 .015011 
ARHmin4 -1.000 4 .374 -.0008400 -.003172 .001492 
ARHmin3 -1 .824 4 .142 -.0158000 -.039855 .008255 
ARHmin2 1.103 4 .332 .0139800 -.021215 .049175 
ARHmin1 -.549 4 .612 -.0031200 -.018886 .012646 
ARHsdO -.816 4 .461 -.0115200 -.050738 .027698 
ARHplus1 .493 4 .648 .0082400 -.038138 .054618 

ARHplus2 -1,489 4 .211 -.0067000 -.019196 .005796 
ARHplus3 -1.000 4 .374 -.0007200 -.002719 .001279 
ARHplus4 .112 4 .916 .0008200 -.019500 .021140 

ARHplus5 -.004 4 .997 -.0000400 -.025534 .025454 
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One-Sample Statistics 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

CARmin5 5 -,000240 ,0118488 ,0052989 

CARmin4 5 -,001080 ,0101846 ,0045547 

CARmin3 5 -,008300 ,0208484 ,0093237 

CARmin2 5 ,001900 ,0278599 ,0124593 

CARmin1 5 ,006420 ,0301589 ,0134875 

CARO 5 ,006000 ,0347902 ,0155586 

CARplus1 5 ,007060 ,0398472 ,0178202 

CARplus2 5 ,000180 ,0357240 ,0159762 

CARplus3 5 -,000520 ,0355430 ,0158953 

CARplus4 5 -,000460 ,0379460 ,0169700 

CARplus5 5 ,009520 ,0509121 ,0227686 

One-Sample Test 

Test Value= 0 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Mean 
t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper 

CARminS -,045 4 ,966 -,0002400 -,014952 ,014472 

CARmin4 -,237 4 ,824 -,0010800 -,013726 ,011566 

CARmin3 -,890 4 ,424 -,0083000 -,034187 ,017587 

CARmin2 ,152 4 ,886 ,0019000 -,032693 ,036493 

CARmin1 ,476 4 ,659 ,0064200 -,031027 ,043867 

CARO ,386 4 ,719 ,0060000 -,037198 ,049198 

CARplus1 ,396 4 ,712 ,0070600 -,042417 ,056537 

CARplus2 ,011 4 ,992 ,0001800 -,044177 ,044537 

CARplus3 -,033 4 ,975 -,0005200 -,044653 ,043613 

CARplus4 -,027 4 ,980 -,0004600 -,047576 ,046656 

CARplus5 ,418 4 ,697 ,0095200 -,053696 ,072736 
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