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ABSTRAK 

 
 
 

PENGARUH PENGUMUMAN PERUBAHAN DIVIDEN TERHADAP 
VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI 

BURSA EFEK JAKARTA 
 
 

Laili Ma’muroh 

F. 1301082 
 
 
 Informasi naik dan turunnya dividen tunai yang dibagikan (perubahan 
dividen) mengandung muatan informasi yang berkenaan dengan prospek 
keuntungan yang akan diperoleh perusahaan di masa yang akan dating. Adanya 
kenaikan dividen ditafsirkan sebagai good news karena merupakan tanda optimis 
pihak manajemen sehubungan dengan kondisi perusahaan di masa yang akan 
dating dan sebaliknya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bermakna 
tidaknya muatan informasi yang terkandung dalam naik dan turunnya dividen 
tunai yang dibagikan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 yang diukur 
dengan volume perdagangan saham. 
 Sampel dalam penelitian sebanyak 64 perusahaan yang terdiri dari 32 
perusahaan untuk kelompok dividen naik dan 32 perusahaan untuk kelompok 
dividen turun. Tehnik pengambilan sampelldilakukan dengan purposive sampling. 
Setelah diperoleh perusahaan-perusahaan yang memenuhi criteria, maka diambil 
64 perusahaan secara acak. Tehnik statistik yang digunakan dalam penelitian ini 
analisis cluster untuk menentukan kategori perusahaan. Uji t digunakan untuk 
menguji hipotesis 1a sampai dengan hipotesis 1c, dan uji f untuk hipotesis 2a dan 
2b. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi naiknya dividen tunai yang 
dibagikan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 menimbulkan pengaruh 
yang signifikan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 
pengumuman dividen, sedangkan turunnya dividen tunai tidak menimbulkan 
pengaruh yang signifikan rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah 
pengumuman dividen, dan rata-rata volume perdagangan saham antara kelompok 
dividen dividen naik dengan kelompok dividen turun. Untuk naiknya dividen 
tunai menimbulkan pengaruh yang signifikan volume perdagangan saham di 
seputar pengumuman dividen untuk perusahaan kecil, menengah dan besar, 
sedangkan untuk kelompok dividen turun tidak menimbulkan pengaruh yang 
signifikan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap negara yang akan melaksanakan pembangunan pasti memerlukan 

modal. Dalam teori pembangunan ekonomi banyak ditegaskan secara implisit 

tentang proses pembangunan. Menurut Adam Smith, modal mempunyai peranan 

sentral dalam proses pertumbuhan output. Akumulasi modal sangat diperlukan 

untuk meningkatkan daya serap perekonomian terhadap angkatan kerja. Selain itu 

modal dapat pula meningkatkan produktivitas perekonomian. Pasar modal 

merupakan salah satu alternatif dalam menggali pembiayaan pembangunan. Pasar 

modal juga dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya 

ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana yang lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor 

perbankan. Modal yang diperoleh dari pasar modal, selain lebih mudah 

memperolehnya juga biaya untuk memperoleh modal tersebut lebih murah. 

Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk mencari laba (profit 

oriented) dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (going 

concern). Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan perlu 

melakukan ekspansi usaha/diversifikasi produk yang dihasilkan. Dengan adanya 

tujuan tersebut maka perusahaan memerlukan dana yang relatif besar. Ada 
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beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan  

yaitu: (a) melakukan pinjaman dalam bentuk hutang jangka panjang baik hutang 

obligasi maupun hutang hipotik (kredit bank), (b) melakukan penjualan saham 

kepada masyarakat umum yang dikenal go public. 

Untuk keperluan transaksi yang melayani kepentingan masyarakat  dalam 

membeli perusahaan yang diinginkan maka dibentuk pasar modal. Pasar modal 

pada prinsipnya merupakan sarana bertemunya antara pihak yang memerlukan 

modal dengan pemilik modal baik perorangan maupun kelompok. Pasar modal 

merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh dana selain 

bank. Modal yang diperoleh dari pasar modal, selain lebih mudah memperolehnya 

juga biaya untuk memperoleh modal tersebut lebih murah. Dengan adanya pasar 

modal, perusahaan tidak perlu lagi cemas dalam mengatasi masalah dana, karena 

posisi yang dianggap tidak aman dapat diperbaiki dengan menarik dana dari 

masyarakat melalui pasar modal dengan menjual saham. Perkembangan pasar 

modal selain ditunjukkan oleh semakin banyaknya anggota bursa, juga 

ditunjukkan oleh perubahan harga saham yang diperdagangkan dan volume 

perdagangan itu sendiri.  

Suad Husnan (1995) menyatakan bahwa pasar modal merupakan sarana 

efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara karena pasar modal 

menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi 

ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari 

pihak yang mempunyai kelebihan dana ke pihak yang memerlukan dana. 

Sedangkan fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan 
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pihak yang memerlukan dana (borrowers) dan pihak yang mempunyai kelebihan 

dana (leaders) menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam 

kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. Pasar modal di 

Indonesia mulai diaktifkan kembali pada tahun 1977 dan mulai berkembang pesat 

sejak tahun 1989 (Suad Husnan, 1995). 

Sejalan dengan perkembangan pasar modal, maka kebutuhan akan 

informasi keuangan perusahaan tidak hanya diperlukan oleh pihak intern 

perusahaan saja, namun juga ekstern perusahaan. Sedangkan pihak ekstern 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Salah satu pihak ekstern yang 

digunakan tersebut adalah investor. Dengan adanya informasi tersebut, investor 

akan mengambil keputusan apakah akan bertransaksi di pasar modal atau tidak. 

Informasi tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Informasi dari 

dalam perusahaan misalnya pengumuman dividen, pengumuman stock split, 

penawaran perdana dan pengumuman laba. Sedangkan yang berasal dari luar 

perusahaan misalnya keadaan sosial politik dan kebijaksanaan pemerintah di 

negara tersebut. Agar informasi dapat digunakan sebagi salah satu dasar 

pengambilan keputusan, maka informasi tersebut harus disampaikan secara cepat 

dan akurat. Dari sudut pandangan investor, informasi akan memiliki nilai jika 

keberadaan informasi menyebabkan perubahan harga saham dan volume 

perdagangan saham. 

Investasi dalam saham merupakan investasi beresiko bagi para investor. 

Syarat penting agar para investor bersedia menyalurkan dana ke pasar modal 

adalah adanya jaminan rasa aman terhadap investasi yang dilakukannya. Untuk 
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memenuhi keinginan investor tersebut, manajemen mempunyai kewajiban untuk 

memberi informasi yang jelas, wajar, dan akurat sebagai pedoman dalam 

pengambilan keputusan. Adapun media yang sering digunakan manajemen untuk 

memberikan informasi kepada investor adalah laporan keuangan. Selain jaminan 

rasa aman agar investor mau berinvestasi pada saham yang mempunyai resiko, 

maka return yang ditawarkan harus lebih tinggi dari return investasi tanpa resiko 

seperti deposito pada bank pemerintah. Return yang ditawarkan ada dua macam 

yaitu: (a) dividen yaitu proporsi dari laba/keuntungan yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah lembar saham 

yang dimilikinya dan merupakan keuntungan jangka pendek. Dividen ada dua 

macam yaitu: (1) dividen bentuk kas/tunai, (2) dividen bentuk saham. Dividen kas 

umumnya lebih sering dibagikan kepada pemegang saham, biasanya sekali dalam 

setahun atau lebih; (b) capital gain yaitu selisih antara nilai jual dengan nilai beli 

saham apabila investor menjual saham tersebut dan merupakan keuntungan jangka 

panjang. 

Dalam menentukan saham yang akan dibeli atau dijual, seorang investor 

akan mempertimbangkan informasi yang tersedia. Informasi ini berguna sebagai 

pertimbangan untuk menentukan tingkat keuntungan beserta risiko saham yang 

dibeli/dijual. Salah satu informasi yang ada dan tersedia di pasar adalah 

pengumuman pembayaran dividen. Pengumuman pembayaran dividen berisi 

nama saham, tanggal pengumuman, jumlah dividen yang dibagikan serta jenis 

dividen. Menurut Asquith dan Mullins (1993) seperti yang dikutip Bandi dan 

Jogiyanto Hartono (2000:201), pengumuman pembayaran dividen merupakan 
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sumber informasi dan menyebabkan reaksi pasar kuat dan positif. Kebijakan 

dividen memiliki aspek daya tarik seperti mekanisme transmisi informasi. 

Sedangkan kandungan informasi atas dividen menghipotesiskan bahwa para 

manajer menggunakan pengumuman dividen untuk memberi signal perubahan 

dalam pengharapannya tentang prospek perusahaan yang akan datang (Aharony 

dan Swary, 1980). 

Fenomena pembayaran dividen saham merupakan fenomena yang 

menarik. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa fenomena ini banyak 

menimbulkan teka-teki (puzzled). Di satu sisi pengumuman dividen saham 

mengindikasikan bahwa perusahaan sedang menghemat kas karena perusahaan 

sedang menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi di sisi lain dividen saham juga 

mungkin menunjukkan bahwa perusahaan justru sedang mengekspresikan 

kepercayaan diri (konfidensi).  

Kebijakan pembagian dividen tergantung pada keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). Dividen yang dibagikan oleh perusahaan bisa tetap 

(tidak mengalami perubahan) dan bisa mengalami perubahan (kenaikan atau 

penurunan) dari dividen yang dibagikan sebelumnya. Informasi tentang naik 

turunnya dividen tunai yang dibagikan perusahaan merupakan salah satu 

informasi yang dipandang cukup penting bagi para investor karena informasi 

tersebut mengandung muatan informasi (information content) yang berkenaan 

dengan prospek keuntungan yang akan diperoleh perusahaan di masa yang akan 

datang. Informasi tersebut sangat berguna bagi para investor/calon investor dalam 

melakukan penilaian perusahaan karena pada umumnya manajemen tidak akan 
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mengambil resiko dengan membayar dividen tinggi pada waktu tertentu bila 

menurut estimasi mereka perusahaan tidak mampu mempertahankannya di masa 

yang akan datang. Hendriksen (1992) mengemukakan bahwa syarat dalam 

hipotesis pasar modal efisien adalah informasi yang tersedia sehingga pihak-pihak 

yang berkepentingan dapat dengan mudah dan cepat memperoleh informasi 

tersebut. Dengan adanya informasi yang diperoleh atau dipublikasikan maka pasar 

akan bereaksi sesuai dengan informasi yang diperoleh dan mempengaruhi baik 

volume perdagangan maupun harga saham. Informasi tersebut bisa berupa (1) 

laporan keuangan yang dipublikasikan baik laporan keuangan tahunan maupun 

laporan keuangan interim empat bulanan atau enam bulanan (pengumuman laba), 

(2) publikasi selain laporan keuangan seperti pengumuman dividen, penawaran 

right, split off saham yang beredar, pengambil alihan perusahaan baik melalui 

akuisisi maupun merjer dan kejadian mikro maupun makro lainnya. Jadi 

pengumuman pembagian dividen dianggap memiliki kandungan informasi apabila 

pasar bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima pasar. 

Beberapa penelitian mengenai dividen seperti penelitian Pettit (1973), 

Aharony dan Swary (1980), Bajaj dan Vijh (1995), Sujoko (1999), Bandi dan 

Jogiyanto Hartono (1999) menemukan bahwa pengumuman pembagian dividen 

mempunyai pengaruh terhadap reaksi pasar yang ditunjukkan dengan perubahan 

harga, return, dan volume perdagangan. 

Volume perdagangan merupakan salah satu indikator likuiditas suatu 

saham yang diukur dengan Trading Volume Activity (TVA), dimana menurut 

Beaver (1968) yang dikutip oleh Budiarto dan Baridwan (1999:99), ukuran 
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aktivitas volume perdagangan saham telah digunakan secara luas untuk mengukur 

tingkat likuiditas saham dalam berbagai penelitian. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetiono 

(2000) yang meneliti bermakna tidaknya muatan informasi yang terkandung 

dalam naik turunnya dividen tunai yang dibagikan tahun 1997 yang diukur dari 

rata-rata abnormal return saham dan meneliti efisiensi Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

Kesimpulan penelitiannya antara lain peristiwa pengumuman dividen tidak 

menimbulkan rata-rata abnormal return saham secara signifikan, khususnya untuk 

kelompok dividen naik, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara abnormal 

return sebelum dan sesudah pengumuman dividen.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal : (1) 

penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen abnormal return 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel volume perdagangan, (2) 

penelitian ini menggunakan 3 tahun (1999-2001) periode pengamatan, sedangkan 

penelitian sebelumnya periode pengamatannya adalah 2 tahun (1996-1997), (3) 

penelitian ini mempertimbangkan size effect dari perusahaan sampel. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pengumuman Perubahan Dividen Terhadap Volume Perdagangan Saham 

Pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta”. 
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B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan permasalahan sebagai berikut: 

1. apakah kandungan informasi yang terdapat dalam naik turunnya dividen 

berpengaruh secara signifikan terhadap volume perdagangan saham? 

2. apakah ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan volume perdagangan 

saham pada saat pengumuman dividen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini ada dua yaitu pertama adalah untuk melihat dan 

memahami apakah pengumuman tentang naik turunnya pembagian deviden 

(perubahan deviden) mengandung muatan informasi yang akan digunakan oleh 

investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi yang 

direfleksikan dengan volume perdagangan saham. Sedangkan yang kedua adalah 

untuk mengetahui dan memahami apakah ukuran perusahaan ada pengaruhnya 

dengan volume perdagangan pada saat pengumuman dividen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pihak-pihak yang 

berkepentingan antara lain: 

1. Investor  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Dapat memperoleh informasi yang lebih baik untuk menilai potensi 

perusahaan sehingga digunakan sebagai dasar melakukan investasi. 

2. Analis laporan keuangan 

Dapat memperoleh informasi yang lebih baik untuk melakukan analisis dan 

meramalkan suatu perusahaan di masa depan. 

3. Peneliti  

Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di 

bidang pasar modal. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar studi ini dituangkan ke dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II : landasan Teori mencakup informasi akuntansi, pasar modal efisien, 

definisi dividen, kebijakan dividen, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen, teori kebijakan dividen, berbagai 

macam kebijakan dividen, perlakuan akuntansi terhadap deviden kas, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian yang mencakup ruang lingkup penelitian, 

populasi dan sampel, prosedur pemilihan sampel, teknik 

pengumpulan data, prosedur analisis, ukuran variabel, pengujian 

statistik. 
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BAB IV : Analisis Hasil Penelitian, mencakup deskripsi variabel, analisis data, 

pengujian hipotesis, dan interpretasi data. 

BAB V : Penutup yang mencakup kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Informasi Akuntansi 

Pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, manajemen akan 

mempertanggungjawabkan hasil operasinya pada pemegang saham. Hasil operasi 

pada periode tertentu pada umumnya dilaporkan dalam bentuk informasi 

akuntansi. Menurut Anthuni dan Reace (1987) yang dikutip dari Sartono (1995) 

informasi adalah suatu fakta, data observasi/sesuatu lainnya yang menambah 

pengetahuan. Sedangkan Bodnar dan Hopwood (1993), mendefinisikan informasi 

akuntansi adalah data yang berguna dan diolah sehingga dapat disajikan sebagai 

dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi informasi akuntansi dapat 

didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna 

dan berarti bagi penerimanya yang menggambarkan sebagai pengambil keputusan. 

Informasi akuntansi ini meliputi informasi tentang kekayaan (Company 

Wealth), penghasilan (Income) dan kejadian-kejadian ekonomi (Economic Event) 

yang mempengaruhi kekayaan dan penghasilan perusahaan. Informasi akuntansi 

merupakan bagian terpenting dari seluruh informasi yang dihasilkan oleh sistem 

yang dibedakan menjadi dua, yaitu informasi akuntansi keuangan dan informasi 
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akuntansi manajemen. Informasi akuntansi keuangan tersaji dalam bentuk laporan 

keuangan, ditujukan oleh pihak-pihak luar perusahaan. Sedangkan informasi 

akuntansi manajemen disusun terutama untuk menghasilkan informasi yang 

berguna bagi pengambilan keputusan manajemen. 

 

2. Pasar Modal Efisien 

Penjelasan mengenai hubungan antara informasi dan pasar modal terdapat 

di dalam pasar modal efisien. Secara umum, pasar modal yang efisien 

didefinisikan sebagai pasar yang harga-harga sekuritasnya mencerminkan semua 

informasi relevan. Foster (1986) menyatakan bahwa efisiensi pasar modal 

berkaitan dengan item informasi tertentu. Pasar modal bersifat efisien terhadap 

suatu item informasi jika investor tidak mungkin memperoleh abnormal return 

yang lebih besar dari return yang diharapkan investor dalam suatu investasi pada 

kondisi normal, secara konsisten dengan memanfaatkan item informasi tersebut. 

Efisiensi dalam artian ini sering juga disebut efisien secara informasional. 

Hartono (1998) lebih lanjut mengemukakan bentuk efisien pasar yang 

ditinjau dari kecanggihan perilaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan 

informasi yang tersedia, yang disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan 

(decisionally efficient market). Bentuk efisiensi ini muncul karena dalam 

kenyataannya di dalam pasar terdapat pula informasi yang masih perlu diolah 

lebih lanjut, sehingga ketersediaan informasi saja tidak menjamin pasar akan 

efisien. Informasi seperti pengumuman merjer masih harus diinterpretasikan dan 

dianalisis oleh para pelaku pasar sebagai kabar baik atau kabar buruk. Akibatnya 
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pada waktu informasi ini diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut belum tentu harga sekuritas perusaahaan yang bersangkutan 

akan mencerminkan informasi tersebut secara penuh. 

Hendriksen dan Van Breda (1992) mengklasifikasikan informasi yang 

relevan dalam mempengaruhi harga sahammenjadi 3 jenis informasi yaitu 

informasi dalam bentuk perubahan harga di waktu lalu, informasi yang tidak 

tersedia bagi publik (public information), dan informasi yang tidak tersedia bagi 

publik (private information). 

Dalam hubungannya dengan ketersediaan informasi di pasar modal, Fama 

dalam Hartono (2000) mengemukakan 3 macam bentuk efisiensi pasar modal 

yaitu: 

a. Efisiensi bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah apabila harga-harga sekuritas 

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

ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara 

lemah 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. Ini berarti bahwa untuk pasar 

yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa 

lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. 

b. Efisiensi bentuk setengah kuat (semistrong form) 
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Pasar dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia bagi publik (all 

publicy available information) termasuk informasi yang berada di laporan-

laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat 

berupa sebagai berikut ini: 

1. Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas 

dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang 

dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman oleh 

perusahan emiten. Informasi ini umumnya berhubungan dengan peristiwa 

yang terjadi di perusahaan emiten. Contoh informasi yang dipublikasikan 

ini adalah pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, 

pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merjer dan 

akuisisi, pengumuman perubahan metode akuntansi, pengumuman 

pergantian pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. 

2. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas 

sejumlah perusahan. Informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa 

peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak 

pada harga-harga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi 

tersebut. Contoh dari informasi ini adalah regulasi untuk meningkatkan 

kebutuhan cadangan (reserved requirement) yang harus dipenuhi oleh 

semua bank. Informasi ini akan mempengaruhi secara langsung harga 

sekuritas tidak hanya sebuah bank saja, tetapi mungkin semua emiten di 

dalam industri perbankan. 
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3. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas 

semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat 

berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak 

ke semua perusahaan emiten. Contoh regulasi ini adalah peraturan 

akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan 

oleh semua perusahaan. Regulasi ini mempunyai dampak ke harga 

sekuritas tidak hanya untuk sebuah perusahaan saja atau perusahaan-

perusahaan di suatu industri, tetapi mungkin berdampak langsung pada 

semua perusahaan. 

Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor atau 

grup dari investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan 

untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama. 

c. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat apabila harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang 

privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor 

atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal 

(abnormal return) karena mempunyai informasi privat. 

 

3. Definisi Dividen 

Bagi investor atau pemegang saham, dividen merupakan salah satu 

keuntungan yang akan diperolehnya selain keuntungan lain yang berupa capital 
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gain secara umum, dividen dapat diartikan sebagai bagian yang dibagikan oleh 

emiten kepada masing-masing pemegang saham.  

Sedangkan menurut Hananto (1995: 858) menyatakan bahwa dividen 

adalah berbagai macam bentuk pembagian kekayaan perusahaan kepada para 

pemegang saham.  

Eduardus Tandelilin (1999: 130) mendefinisikan dividen sebagai distribusi 

proporsional dari aktiva pemegang saham yang memenuhi klaim mereka atas laba 

yang diperoleh. Definisi lain dari dividen adalah bahwa dividen merupakan bagian 

dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham yang sebanding dengan jumlah 

lembar saham yang dimiliki (Baridwan, 1997:434).  

Nilai dan waktu pembayaran dari dividen ditentukan melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) dan nilainya bisa berkisar antara nol hingga 

sebesar laba bersih tahun berjalan atau tahun lalu. Rasio dividen terhadap laba 

bersih dikenal dengan istilah dividend payout ratio (DPR). Menurut Baridwan 

(1997) ada beberapa jenis dividen antara lain: 

a. Dividen kas 

Dividen kas merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. Yang perlu 

diperhatikan oleh pimpinan perusahaan sebelum membuat pengumuman 

dividen kas adalah apakah jumlah uang kas yang ada mencukupi untuk 

pembagian dividen tersebut. 

b. Dividen aktiva selain kas (property dividend) 

Kadang-kadang dividen dibagikan dalam bentuk kas yang disebut property 

dividend. Aktiva yang dibagikan bias berbentuk surat-surat berharga 
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perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, barang dagangan , atau aktiva-

aktiva lain. 

c. Dividen likuidasi 

Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian 

modal. Apabila perusahaan membagi dividen likuidasi, maka para pemegang 

saham harus diberitahu mengenai berapa jumlah pembagian laba dan berapa 

yang merupakan pengembalian modal, sehingga para pemegang saham bisa 

mengurangi rekening investasinya. 

d. Dividen saham 

Dividen saham adalah pembagian tambahan saham tanpa dipungut 

pembayaran kepada pemegang saham, sebanding dengan saham-saham yang 

dimilikinya. Dividen saham bisa berupa saham yang jenisnya sama maupun 

saham yang jenisnya berbeda. Ada beberapa keadaan atau alasan-alasan yang 

membenarkan pembagian dividen saham antara lain keinginan pimpinan 

perusahaan untuk menahan laba secara tetap yaitu dengan mengkapitalisasi 

laba tidak dibagi, untuk dapat membagi dividen tanpa pembagian aktiva yang 

diperlukan untuk modal kerja atau ekspansi, untuk menaikkan jumlah saham 

yang beredar sehingga harga pasarnya akan menurun dan mendorong 

perdagangan saham. 

e. Dividen utang (Script  dividend) 

Dividen utang timbul apabila laba tidak dibagi itu saldonya mencukupi untuk 

pembagian dividen, tetapi saldo kas yang ada tidak cukup. Sehingga pimpinan 

perusahaan akan mengeluarkan script  dividend yaitu janji tertulis untuk 
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membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Script dividend ini 

mungkin berbunga mungkin tidak. 

4. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen (Dividend policy) adalah keputusan mengenai apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham 
atau akan ditahan untuk pembiayaan invesrasi di masa depan (Agus Sartono, 1995:369). Sebagai keuntungan yang 
diperoleh dalam operasinya, laba akan didistribusikan kepada pemegang saham dan sebagian akan ditahan untuk 
diinvestasikan pada investasi yang menguntugkan. Dengan demikian kebijakan dividen yang optimal merupakan suatu 
kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang 
sehingga memaksimalkan harga suatu perusahaan (Weston dan Brigham, 1990). 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen menurut Suad Husnan (1994) antara lain: 

a. Faktor likuiditas. 

Kalau perusahaan tidak ingin mengurangi pembayaran dividen hanya karena hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai 
memburuknya prospek perusahaan, maka perusahaan perlu membagikan dividen yang relatif rendah untuk 
mengurangi kemungkinan kesulitan likuiditas hanya karena perusahaan ingin membagikan dividen per lembar saham 
yang stabil. 

b. Biaya pengeluaran saham baru. 

Karena penerbitan saham baru selalu mengakibatkan pengeluaran biaya, maka sekalipun secara teoritis pembayaran 
dividen bisa diganti dengan penerbitan saham baru, akibat adanya biaya penerbitan saham baru akan mengakibatkan 
biaya modal dari saham baru akan lebih tinggi dari biaya modal laba yang ditahan. Karena itu perusahaan perlu 
memperkirakan berapa dana yang memang akan diperlukan untuk penambahan investasi baru dan berapa yang 
dibagikan sebagai dividen. Umumnya Dividend Payout Ratio (DPR) berkorelasi negatif dengan kebutuhan dana 
untuk investasi. 

c. Pengendalian. 

Kalau perusahaan menerbitkan saham baru, maka pemilik saham lama akan mempunyai proporsi kepemilikan yang 
berkurang. Dengan demikian, disamping adanya biaya penerbitan saham baru, penerbitan saham baru akan 
mengakibatkan berkurangnya pengendalian oleh pemilik saham lama. Karena itu ada kecenderungan untuk 
membagikan dividen yang kecil daripada harus menerbitkan saham baru. 

d. Stabilitas keuntungan dan kebangkrutan. 

Apabila perusahaan mempunyai keuntungan yang relatif stabil, maka perusahaan berpotensi bisa membagikan 
dividen yang tinggi tanpa khawatir nantinya harus menurunkan dividen hanya karena laba tiba-tiba merosot cukup 
besar. Adanya fluktuasi keuntungan yang besar akan meningkatkan risiko kebangkrutan, dan sebagai hasilnya 
perusahaan akan menghindari debt ratio yang terlalu tinggi dan kebijakan dividen akan dilakukan dengan DPR yang 
rendah untuk memungkinkan membelanjai rencana-rencana investasinya dengan modal sendiri. 

 

e. Biaya transaksi dan kebutuhan pemodal. 

Secara teoritis, kenaikan harga saham akan sama dengan jumlah dividen yang dibagikan. Meskipun demikian, hal ini 
bisa menyulitkan pemilik saham kalau tiba-tiba perusahaan memperkecil pembayaran dividennya apabila 
dihubungkan dengan pola kebutuhan dana dari pemodal tersebut. 

 

6. Teori Kebijakan Dividen 

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah kesempatan investasi yang tersedia, 
ketersediaan dan biaya modal alternatif, dan preferensi pemegang saham untuk menerima pendapatan saat ini atau 
menerimanya di masa yang akan datang. Oleh karena itu berikut ini akan dibahas berbagai teori tentang kebijakan 
dividen yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi nilai perusahaan. 

a. Dividend Irrelevance Theory 
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1. Teori yang dianjurkan oleh Modigliani-Miller (MM) ini menyertakan bahwa kebijakan dividen tidak 

mempunyai pengaruh baik terhadap harga saham maupun biaya modalnya atau dapat dikatakan bahwa 

kebijakan dividen sebenarnya tidak relevan. Nilai suatu perusahaan hanya tergantung pada pendapatan yang 

dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada keputusan untuk membagi pendapatan tersebut dalam bentuk dividen 

atau menahannya dalam bentuk laba ditahan (Weston dan Brigham, 1990).  

 

 

b. Birth in the hand theory 

Teori yang dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Linther ini menyanggah asumsi kelima dari teori 
ketidakrelevanan dividen MM yaitu bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi tingkat return saham yang 
diisyaratkan oleh investor yang dinotasikan dengan ks. Gordon dan Linther berpendapat bahwa ks akan meningkat jika 
pembagian dividen dikurangi, karena investor merasa lebih yakin terhadap penerimaan pembayaran dividen daripada 
kenaikan capital gain karena komponen hasil dividen (D1/P0) lebih kecil resikonya daripada komponen pertumbuhan 
(g) pada persamaan total laba yang diharapkan oleh investor, ks =D1/P0 + g. 

Modigliani-Miller tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan mereka menyatakan bahwa tidak ks  tergantung dengan 
pernyataan tersebut dan mereka menyatakan bahwa ks tidak tergantung pada kebijakan dividen. Oleh karena itu, 
investor indifferent antara D1+Po dan g dan juga antara dividen dan capital gain. Menurut MM sebagian investor 
merencanakan untuk menginvestasikan kembali dividen mereka ke dalam perusahaan yang bersangkutan atau 
perusahaan sejenis, dan bahwa tingkat resiko pendapatan investor di masa depan tidak ditentukan oleh kebijakan 
dividen melainkan ditentukan oleh tingkat resiko investasi yang dihadapi perusahaan. 

c. Tax differential theory 

Tax differential theory menyatakan jika capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak atas 
dividen, maka saham yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi lebih menarik. Tetapi sebaliknya, jika 
capital gain dikenakan pajak yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital gain menjadi 
berkurang (Sartono, 1994). Namun demikian, pajak atas capital gain masih lebih baik dibandingkan dengan pajak 
atas dividen, karena pajak atas capital gain baru dibayar setelah saham dijual sementara pajak atas dividen harus 
dibayar setiap tahun setelah pembayaran dividen. Selain itu, periode investasi juga mempengaruhi pendapatan 
investor. Jika investor hanya membeli saham untuk jangka waktu satu tahun, maka tidak ada bedanya antara pajak 
atas capital gain dan pajak atas dividen. Karena dividen cenderung dikenakan pajak lebih tinggi daripada capital 
gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividend yield yang 
tinggi. Sehingga disarankan agar perusahaan lebih baik menentukan dividend payout ratio yang rendah atau bahkan 
tidak membagikan dividen sama sekali untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. 

 

7. Berbagai Macam Kebijakan Dividen 

Menurut Bambang Riyanto (1996) ada berbagai macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan antara lain: 

a. Kebijakan dividen stabil 

Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar yang 
dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun  pendapatan per lembar saham per 
tahunnya berfluktuasi. Dividen yang stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun, dan kemudian apabila ternyata 
pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut tampak mantap serta relatif permanen, barulah 
besarnya dividen per lembar saham dinaikan. 

b. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. 

Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal per lembar saham setiap tahunnya. Bagi pemodal ada kepastian 
akan menerima jumlah dividen yang minimal setiap tahunnya meskipun keadaan keuangan perusahaan agak 
memburuk. Tetapi kalau keadaan perusahaan baik maka pemodal akan menerima dividen minimal tersebut ditambah 
dividen ekstra. 

c. Kebijakan dividen dengan penetapan payout ratio  yang konstan. 

Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividend payout ratio yang konstan misalnya 50%. Ini 
berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan 
perkembangan keuntungan netto yang diperoleh setiap tahunnya. 

d. Kebijakan dividen yang fleksibel. 
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Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividend payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap 
tahunnya disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. 

 

 

 

 

8. Perlakuan Akuntansi Terhadap Dividen Kas 

Ketika berencana mendistribusikan dividen kas, perusahaan harus 

mempunyai laba ditahan dalam jumlah cukup (an appropriate of retained 

earnings), disamping perusahaan juga harus mempunyai kas yang cukup untuk 

didistribusikan kepada para pemegang saham. Sebagian investor hanya 

mengetahui bahwa saldo laba ditahan yang cukup besar secara otomatis akan 

mengakibatkan dividen kas yang akan diterimakan juga besar. Suatu perusahaan 

khususnya perusahaan-perusahaan baru yang biasanya sedang berkembang 

menggunakan laba ditahannya untuk berekspansi dan membayarkan dividen 

dalam jumlah kecil atau bahkan tidak sama sekali dari laba yang dihasilkan. 

Ada tiga tanggal penting di dalam pengakuan dan pembayaran dividen: (1) 

tanggal pengumuman, (2) tanggal pencatatan dan (3) tanggal pembayaran. 

Munculnya kewajiban dalam bentuk hutang dividen oleh perusahaan dicatat pada 

tanggal pengumuman dan dihapus pada tanggal pembayaran. Pada tanggal 

pencatatan dibuat daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen 

sehingga tidak dilakukan penjurnalan. Para pemegang saham ini nantinya akan 

menerima dividen pada tanggal pembayaran. 

Pemegang saham mengetahui akan menerima dividen pada saat 

pengumuman. Jika dijual dan pemilikan saham baru diakui oleh perusahaan 

sebelum tanggal pencatatan, dividen akan dibayarkan kepada pemilik baru. Jika 
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pemindahtanganan saham ini tidak lagi membawa hak dividen dan dijual pada 

harga lebih rendah atau ex-dividend. Oleh karena itu pemegang saham dibolehkan 

mengakui pendapatan dividen pada tanggal pengumuman dan mendebit piutang 

dan mengkredit pendapatan dividen. Ketika menerima dividen, kas didebit dan 

piutang dihapus. Namun dalam praktik dividen diakui dan dicatat ketika kas 

diterimakan. 

 

9. Penelitian Terdahulu 

Pengumuman dividen dianggap memiliki kandungan informasi apabila pasar bereaksi pada saat pengumuman tersebut 
diterima pasar. Banyak penelitian yang dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia yang melihat apakah ada 
information content dari pengumuman pembagian dividen yang menyebabkan terjadinya reaksi pasar. 

Ariesty Kuntorowati dan Heru Agustanto (2000) meneliti tentang adanya pengaruh pengumuman dividen terhadap 
harga saham. Hasil dari penelitiannya antara lain: (a) pengumuman dividen masih mempunyai kandungan informasi 
karena pasar masih memberikan reaksi terhadap pengumuman tersebut yang ditunjukkan oleh gejolak harga yang 
terjadi dan diperolehnya return tidak normal yang signifikan, (b) Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk periode 1996-1997 
belum efisien bentuk setengah kuat secara informasi, karena masih diperolehnya abnormasl return  oleh investor 
secara berkepanjangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aharony Swary (1980 dalam Sri Retno Indrastanti 1998) dengan tujuan untuk menilai 
apakah perubahan dividen triwulan mengandung informasi disamping informasi yang telah disediakan oleh 
pengumuman laba triwulan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 sub kelompok yaitu sub 
kelompok yang dividennya tetap, dividennya naik, dan dividennya turun. Kesimpulan penelitiannya antara lain: (a) 
reaksi pasar modal terhadap pengumuman pembagian dividen mendukung hipotesis bahwa perubahan dalam dividen 
kas mengandung informasi yang berguna disamping informasi yang disediakan oleh pengumuman laba triwulan, (b) 
hasil penelitian ini mendukung bentuk semi kuat dalam hipotesis pasar modal efisien yang ditunjukkan dengan 
penyesuaian harga saham terhadap pengumuman dividen. 

Foster dan Viswanathan (1993 dalam Bandi dan Jogiyanto Hartono 2000) 

meneliti tentang perilaku volume perdagangan, biaya perdagangan, dan volatilitas 

perubahan harga serta implikasinya terhadap model likuiditas perdagangan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa biaya perdagangan tetap mempunyai variasi 

intra atau interday yang sedikit. Model teoritis yang didasarkan pada seleksi yang 

dihadapi oleh pembuat pasar konsisten dengan pola dalam hubungan volatilitas-

volume. 

  Prasetiono (2000) meneliti bermakna tidaknya muatan informasi yang 

terkandung dalam naik turunnya dividen tunai yang dibagikan tahun 1997 yang 
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diukur dari rata-rata abnormal return saham dan meneliti efisiensi Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). Kesimpulan penelitiannya antara lain peristiwa pengumuman 

dividen tidak menimbulkan rata-rata abnormal return saham secara signifikan, 

khususnya untuk kelompok dividen naik, dan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen. 

Tauchen dan Pitts (1983 dalam Bandi dan Jogiyanto Hartono 2000) 

meneliti tentang hubungan antara variabilitas perubahan harga harian dan volume 

perdagangan harian pada pasar spekulatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bahwa: (a) distribusi bersama (perubahan harga dan volume) memasukkan semua 

informasi relevan tentang hubungan volume-variabilitas harga, (b) apabila volume 

dibuat trend, maka hubungan volume-variabilitas harga dapat menyesatkan, 

karena kenaikan tajam dalam sejumlah pedagang di pasar dapat menghilangkan 

sebagian besar dan mungkin semua hubungan antara perubahan kuadrat dari harga 

dan volume perdagangan, (c) ada beberapa validitas untuk prediksi tentang 

ekspansi pasar yang disarankan oleh model pengharapan rasional yang lebih 

sedikit, yang menggabungkan banyaknya informasi pribadi. 

Benartzi, Roni Michaely dan Tahler (1997; dalam Suparmono 2000) 

meneliti apakah perusahaan yang dividennya naik (turun) pada tahun nol akan 

mempunyai unexpected earning yang positif (negatif) pada tahun pertama, kedua, 

dan seterusnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) dividen membuat sinyal 

adanya kenaikan earning yang akan datang, (2) perusahaan yang menaikkan 

dividen tidak banyak mengalami penurunan earning daripada perusahaan yang 

tidak merubah dividen meskipun pertumbuhannya sama. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Bandi dan Jogiyanto Hartono (1999) menguji pengaruh pengumuman 

dividen pada reaksi harga dan volume dan seberapa jauh pengumuman dividen 

yang besar pada volume tetapi kecil pada harga dan sebaliknya. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut antara lain: (a) reaksi harga dan volume perdagangan secara 

statistik terjadi secara dependen, dan hubungan antara reaksi harga dan volume 

perdagagnan lebih dekat pada dependensi daripada keeratan hubungan keduanya, 

(b) pengumuman dividen menghasilkan reaksi volume berbeda dengan reaksi 

harga. 

B. Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen    Variabel Dependen 
 

 

Gambar II.1 
Kerangka Pemikiran 

 

 Informasi naik turunnya dividen tunai yang dibagikan (perubahan 

dividen) mengandung muatan informasi yang berkenaan dengan prospek 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan di masa yang akan datang. Adanya 

kenaikan dividen ditafsirkan sebagai good news karena merupakan tanda optimis 

pihak manajemen sehubungan dengan keuntumgan perusahaan di masa yang akan 

datang dan sebaliknya. Dengan menggunakan pendekatan muatan informasi yang 

terkandung pada naik turunnyaa dividen tunai yang dibagikan, diperkirakan pasar 

akan bereaksi cepat melakukan pembelian atau penjualan saham yang akan 

tercermin dalam naik turunnya volume perdagangan saham. 

Pengumuman perubahan 

dividen 

Volume perdagangan 

saham 
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C. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01    :   a.  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan 

saham sebelum pengumuman dividen dengan volume perdagangan 

saham sesudah pengumuman dividen untuk kelompok dividen naik. 

 b. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan 

saham sebelum pengumuman dividen dengan volume perdagangan 

saham sesudah pengumuman dividen untuk kelompok dividen turun. 

  c. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan 

saham untuk perusahaan dengan dividen naik dan perusahaan 

dengan dividen turun. 

H02 : a. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan di 

seputar pengumuman dividen antara perusahaan kecil, menengah, 

dan besar untuk kelompok dividen naik.  

   b. Tidak ada perbedaan signifikan volume perdagangan di seputar  

pengumuman dividen antara perusahaan kecil, menengah, dan besar 

untuk kelompok dividen turun.   

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study yaitu suatu 

pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari reaksi pasar terhadap 

suatu event (kejadian) yang informasinya dipublikasikan, dalam hal ini di Bursa 

Efek Jakarta yang dianggap mewakili pasar modal Indonesia. Reaksi pasar 

terhadap pengumuman perubahan dividen saham penelitian ini diukur dengan 

volume perdagangan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode pengamatan dari 

tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 31 Desember 2001. Periode tersebut dipilih 

berdasarkan bahwa penelitian sebelumnya menggunakan waktu pengamatan tahun 

1996-1997 untuk menghindari dampak dari krisis moneter yang terjadi mulai 

pertengahan tahun 1997, maka penelitian ini menggunakan periode tersebut untuk 

membedakan periode pengamatan dengan periode sebelumya. Selain itu, alasan 

dipilihnya periode tersebut yaitu berdasarkan ketersediaan data dan periode 

penelitian yang hampir sama (kurang lebih tiga tahun). 

 

 

Dari populasi tersebut kemudian ditentukan sampel perusahaan yang akan 

diteliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu 
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sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sedangkan 

pertimbangan diambil berdasarkan tujuan penelitian (Masri Singarimbun dan 

Effendi, 1995).  

 

Prosedur Pemilihan Sampel 

Sesuai dengan penelitian, maka perusahaan yang dipilih sebagai sampel 

harus memenuhi prosedur kriteria sebagai berikut: 

1. perusahaan yang mengumumkan pembagian dividen pada tanggal 1 Januari 

1999 sampai dengan 31 Desember 2001. 

2. perusahaan yang mengumumkan dividen selama 3 tahun berturut-turut  yang 

dimaksudkan untuk mengetahui naik turunnya dividen yang dibayarkan 

sehubungan dengan pelaksanaan pengujian hipotesis. 

3. perusahaan yang paling aktif diperdagangkan di masing-masing sektor. Aktif 

didefinisikan bahwa perusahaan yang bersangkutan dalam periode 5 hari 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen selalu diperdagangkan. 

4. tidak mengumumkan right offering, stock split, merger, atau akuisisi yang bisa 

menjadi confounding effect selama periode window.                         

                                                                                                                                 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa volume perdagangan dengan periode waktu 1 Januari 1999 sampai dengan 

31 Desember 2001. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

tanggal pengumuman dividen kas dari perusahaan sampel. 
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angka-angka nominal dari dividen kas yang dibagikan selama 3 tahun berturut-

turut yang digunakan sebagai dasar pengelompokkan sampel menjadi 

kelompok sampel dividen naik atau turun. 

jumlah saham yang beredar untuk tiap sampel mulai dari 5 hari sebelum tanggal 

pengumuman sampai dengan 5 hari sesudah tanggal pengumuman pembagian 

dividen. 

jumlah saham yang diperdagangkan untuk tiap sampel mulai 5 hari sebelum 

tanggal pengumuman sampai dengan 5 hari sesudah tanggal pengumuman 

pembagian dividen. 

total aktiva masing-masing perusahan sampel. 

Tanggal pengumuman pembagian dividen merupakan waktu pengumuman 

tercepat diantara pemuatan pada harian Bisnis Indonesia dan waktu pelaporan 

kepada BEJ yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM). Data 

jumlah saham yang diperdagangkan dan yang beredar diperoleh dari Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). Data total aktiva diperoleh dari ICMD dan JSX 

statistix. 

 

Prosedur Analisis 

Penelitian ini menggunakan periode “window” yang mencakup t-5 sampai 

dengan t+5 (selama sebelas hari). Penggunaan periode ini untuk mengantisipasi 

reaksi pasar sebelum pengumuman dividen yang mungkin berbeda dengan pasar 

modal Amerika.  

Prosedur analisis yang digunakan di penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. mengelompokkan pengumuman pembagian dividen ke dalam kelompok 

dividen naik dan dividen turun berdasarkan perbandingan dividend per share 

tahun sekarang dan tahun lalu. 

2. mengelompokkan sampel sesuai dengan ukuran perusahaan ke dalam 3 jenis 

perusahaan yaitu perusahaan kecil (dinotasikan dengan variabel 1), menengah  

(yang dinotasikan dengan variabel 2) dan besar (yang dinotasikan dengan 

variabel 3)  berdasarkan total aset. Metode pengelompokan variabel ukuran 

perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis cluster terhadap log 

natural nilai total aset seluruh perusahaan yang menjadi sampel. Metode 

cluster yang digunakan adalah quick cluster (K-means clusters) dengan jumlah 

cluster sebanyak 3 buah. Metode cluster dipilih karena kepraktisannya 

mengingat tujuan peng-cluster-an untuk mengelompokkan sampel menjadi 

tiga kelompok berdasarkan total aset.. Menurut  Hair (1995; dalam Abdul 

Halim dan Nasuhi Hidajat, 1999) pemilihan tiga jenis ukuran perusahaan 

karena angka tersebut dianggap mudah untuk diatur dan dikomunikasikan. 

Sedangkan penggunaan log natural total aset untuk mengkategorikan ukuran 

perusahaan adalah untuk menormalkan distribusi data, mengingat analisis 

cluster sensitif terhadap normalitas (Halim dan Nasuhi Hidajat, 1999). 

3. menghitung volume perdagangan dari dua kelompok dividen. 
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Ukuran Variabel 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumuman pembagian dividen. Dividen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dividen tunai. 

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah volume 

perdagangan saham (Trading Volume Activity). Volume perdagangan saham 

diukur dengan melihat indikator aktivitas volume perdagangan (Trading Volume 

Activities). Dengan mengacu pada penelitian Suad Husnan et. al. (1995) dan 

Hastuti (1997), setiap saham sampel dihitung rasio perdagangan relatifnya dan 

kemudian dihitung rata-rata volume perdagangan relatif. Volume perdagangan 

relatif saham diukur dengan aktivitas perdagangan relatif (Relative Volume 

Trading) yang dinotasikan dengan TVA, yang oleh Foster (1986) dinyatakan 

sebagai berikut: 

TVAit = Jumlah saham yang diperdagangkan pada waktu t 
 Jumlah saham yang beredar pada periode waktu t 
 

Setelah TVA masing-masing saham tersebut diketahui, kemudian dihitung rata-

rata volume perdagangan relatif untuk sampel-sampel secara keseluruhan dengan 

cara sebagai berikut: 

 å TVA = å TVA 
       n 

dimana 

å TVA  =  Rata-rata volume perdagangan relatif 

n =  Jumlah sampel 
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 Aktivitas volume perdagangan saham digunakan untuk melihat apakah 

investor individual menilai pengumuman dividen informatif, dalam arti apakah 

informasi tersebut membuat keputusan perdagangan diatas normal. 

 

Pengujian Statistik 

1. Desain Analisis 

 Pengujian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan  statistik parametrik yaitu uji-t (paired sample test) 

untuk mengetahui pengaruh dividen naik dengan dividen turun terhadap volume 

perdagangan, dan uji F (One-way Anova) untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap perubahan volume perdagangan saham. Pengujian normalitas 

data  dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov dengan kriteria bila r-value > 

0,05 maka data berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows 10.0. 

 Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis 1a 

H0.1a : rata-rata volume perdagangan saham sebelum tanggal 

pengumuman dividen tidak berbeda dengan rata-rata volume perdagangan saham 

sesudah tanggal pengumuman dividen untuk kelompok dividen naik 

Ho.1a  : TVA sebelum = TVA sesudah pengumuman  

Ha.1a : TVA sebelum  ¹ TVA sesudah pengumuman 
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Dengan menggunakan a =5%, data yang diperoleh akan diuji. Apabila 

signifikansi > 0.05 maka H0 diterima dan apabila signifikansi < 0.05 maka H0 

ditolak. 

a.  Perhitungan nilai t 

 Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan uji t dengan 

bantuan SPSS for Windows 10.0. Dengan menggunakan uji t rata-rata volume 

perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman dividen dibandingkan. 

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan berarti menunjukkan bahwa ada 

pengaruh pengumuman perubahan dividen terhadap volume perdagangan saham 

untuk kelompok dividen naik. 

2. Pengujian hipotesis 1b 

H0.1b : Rata-rata volume perdagangan saham sebelum tanggal 

pengumuman dividen tidak berbeda dengan rata-rata volume perdagangan saham 

sesudah tanggal pengumuman dividen untuk dividen turun 

Ho. 1b : TVA sebelum = TVA sesudah pengumuman  

Ha.1b : TVA sebelum  ¹ TVA sesudah pengumuman 

Dengan menggunakan a =5%, data yang diperoleh akan diuji. Apabila 

signifikansi > 0.05 maka H0 diterima dan apabila signifikansi < 0.05 maka H0 

ditolak.   

a. Perhitungan nilai t 

 Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan uji t dengan 

bantuan program SPSS for Windows 10.0. Dengan menggunakan uji t rata-rata 

volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman dividen 
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dibandingkan. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan berarti menunjukan 

bahwa ada pengaruh pengumuman perubahan dividen terhadap volume 

perdagangan saham untuk kelompok dividen turun. 

3. Pengujian hipotesis 1c 

H0.1c : Rata-rata volume perdagangan saham kelompok dividen naik tidak 

berbeda dengan rata-rata volume perdagangan saham kelompok dividen turun  

Ho. 1c : TVA sebelum = TVA sesudah pengumuman  

Ha.1c : TVA sebelum  ¹ TVA sesudah pengumuman 

Dengan menggunakan a =5%, data yang diperoleh akan diuji. Apabila 

signifikansi > 0.05 maka H0 diterima dan apabila signifikansi < 0.05 maka H0 

ditolak.   

a.  Perhitungan nilai t 

 Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan uji t dengan 

bantuan program SPSS Windows 10.0. Dengan mengunakan uji t rata-rata volume 

perdagangan saham kelompok dividen naik dan rata-rata volume perdagangan 

saham kelompok dividen turun dibandingkan, apabila terdapat perbedaan yang 

signifikan berarti menunjukan bahwa ada pengaruh pengumuman perubahan 

dividen terhadap volume perdagangan saham untuk kelompok dividen turun. 

4. Pengujian hipotesis 2a 

H0.2a : Rata-rata volume perdagangan saham pada periode di seputar 

pengumuman dividen tidak berbeda diantara perusahaan kecil, menengah, besar 

untuk kelompok dividen naik. 

Ho. 2a : TVA sebelum =TVA sesudah pengumuman  
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Ha.1a : TVA sebelum  ¹ TVA sesudah pengumuman 

a.  Perhitungan nilai F 

 Untuk menguji hipotesis penelitian yang berhubungan dengan ukuran 

perusahaan maka digunakan uji analisis variansi atau Anova satu arah (one-way 

Anova) dengan bantuan SPSS for Windows 10.0. Dengan menggunakan a =5%, 

data yang diperoleh akan diuji. Dengan menggunakan a =5%, data yang diperoleh 

akan diuji. Apabila signifikansi > 0.05 maka H0 diterima dan apabila signifikansi 

< 0.05 maka H0 ditolak.   

5. Pengujian hipotesis 2b 

H0.2b :  Rata-rata volume perdagangan saham pada periode di seputar 

pengumuman dividen tidak berbeda diantara perusahaan kecil, menengah, besar 

untuk kelompok dividen turun 

Ho.2b : TVA kecil = TVA menengah = TVA besar 

Ha.2b : TVA kecil ¹ TVA menengah ¹ TVA besar    

a. Perhitungan nilai F 

 Untuk menguji hipotesis penelitian yang berhubungan dengan ukuran 

perusahaan maka digunakan uji analisa variasi atau Anova satu arah (one-way 

Anova)  dengan bentuan program SPSS for Windows 10.0. Dengan menggunakan 

a =5%, data yang diperoleh akan diuji. Dengan menggunakan a =5%, data yang 

diperoleh akan diuji. Apabila signifikansi > 0.05 maka H0 diterima dan apabila 

signifikansi < 0.05 maka H0 ditolak.   
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BAB IV 

 ANALISIS DATA   

 

A. Deskripsi Variabel 

 Bab ini akan menguraikan deskripsi data, hasil uji normalitas data, hasil 

uji hipotesis, serta analisis deskriptif  hasil penelitian. Analisis data baik uji 

normalitas, uji t, maupun uji F (One-way Anova) menggunakan SPSS  for 

Windows 10.0.  

 

B. Deskripsi Data 

 Dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama 

periode pengamatan terdapat 205 perusahaan yang memenuhi kriteria yang terdiri 

dari 107 perusahaan yang mengumumkan dividen yang lebih besar dari tahun 

sebelumnya yang disebut sebagai dividen naik, dan 98 perusahaan yang 

mengumumkan dividen yang lebih kecil dari tahun sebelumnya yang disebut 

sebagai dividen turun. Dalam penelitian ini diambil 64 sampel yang terdiri dari 32 

sampel perusahaan dengan dividen naik dan 32 sampel perusahaan dengan 

dividen turun. Hal ini sudah memenuhi sampel minimum menurut Roscoe (1975) 

dalam  Sekaran, 2000). Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel IV.1 

Daftar Perolehan Sampel 
 

Keterangan 
 

Jumlah Perusahaan 

Perusahaan publik yang mengumumkan dividen 
dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2001 
 
Mengumumkan dividen tetap dan tidak 
mengumumkan dividen 3 tahun berturut-turut 
 
Mengumumkan dividen naik dan dividen turun 
 
Mengumumkan stock split, right issue, dan merger 
 
Mengumumkan dividen naik dan dividen turun 
setelah dibersihkan dari confounding effect 
 
Perusahaan publik yang sahamnya tidak aktif 
 
Perusahaan yang memenuhi kriteria 

438 
 
 

(142) 
  
 

296 
 

 (20) 
 

 276 
 
 

 (71) 
 

205 
 

Sumber: Hasil pengolahan data  

 

C. Analisis Data  

 Analisis akan dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. 

Pengamatan terhadap volume perdagangan saham dilakukan selama 11 hari 

pengamatan yaitu hari-5 sampai dengan hari +5. 

1.  Data 

 Dari kriteria penentuan sampel yang telah ditentukan, diambil 64 

perusahaan sampel yang terdiri dari 32 sampel kelompok dividen naik dan 32 

sampel kelompok dividen turun. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel IV.2 

Daftar Perusahaan Sampel Kelompok Dividen Naik 

No. KODE NAMA PERUSAHAAN 
TGL. 

PENGUMUMAN 
1 PNSE Pudjiadi And Sunsons Tbk 5 februari 1999 
2 ANTM Aneka Tambang Tbk 28 mei 1999 
3 MRAT Mustika Ratu Tbk 14 mei 1999 
4 PTRO Petrosea Tbk 16 juli 1999 
5 SMSM Selamat Sempurna Tbk 19 April 1999 
6 SONA Sona Topas Tourism Inds Tbk 29 September 1999 
7 UNVR Unilever Tbk 20 oktober 1999 
8 RDTX Roda Vivatex 29 Juni 1999 
9 LTLS Lautan Luas Tbk 19 Mei 1999 

10 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 24 Juni 1999 
11 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 11 Mei 2000 
12 TLKM    Telekomunikasi Indonesia Tbk   12 April 2000 
13 ANTM Aneka Tambang Tbk 24 mei 2000 
14 AMFG Ahahimas Flat Glass Tbk 23 mei 2000 
15 AALI Astra Argo Lestari Tbk 16 mei 2000 
16 MKDO Makindo Tbk 29 juni 2000 
17 SMGR Semen Gresik Tbk 29 juni 2000 
18 UNVR Unilever Indonesia Tbk 21 juni 2000 
19 ASBI Asuransi Bintang Tbk 2 juni 2000 
20 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk 21 juli 2000 
21 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 21 juni 2000 
22 TSPC Tempo Scan Pacific 5 juli 2000 
23 LPGI Lippo General Insurance Tbk 14 juli 2000 
24 BRNA Berlina Tbk 4 agustus 2000 
25 SMSM Selamat Sempurna Tbk 23 mei 2001 
26 LION Lion Metal Works Tbk 1 juni 2001 
27 DNKS Dankos Laboratories Tbk 6 juni 2001 
28 MPPA Matahari Putra Prima Tbk 7 juni 2001 
29 TSPC Tempo Scan Pacifik Tbk 7 juni 2001 
30 PTRO Petrosea Tbk 11 juni 2001 
31 MTDL Metro Data Electronic Tbk 15 juni 2001 
32 KICI Kedaung Indah Can Tbk 21 Mei 2001 

Sumber: Harian Bisnis Indonesia 
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Tabel IV.3 

Daftar Perusahaan Sampel Kelompok Dividen Turun 

NO. KODE Nama Perusahaan 
TGL. 

PENGUMUMAN 
1 AALI Astra Argo Lestari Tbk 14 mei 1999 
2 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 20 Oktober 1999 
3 SSTM Sunsons  Textile Manufacture Tbk        19 Mei 1999 
4 INCI Intan Wijaya Internasional Tbk 21 Juni 1999 
5 BRNA Berlina Tbk   24 agustus 1999 
6 MKDO Makindo Tbk      9 September 1999 
7 NISP Bank NISP Tbk 9 Desember 1999 
8 SMGR Semen Gresik (Persero) 29  juni 1999 
9 ISAT Indosat Tbk 2 Mei 2000 

10 TINS  Timah Tbk 2 Mei 2000 
11 EKAD Ekadarma Tape Industry Tbk 9 Mei 2000 
12 SMSM Selamat Sempurna Tbk   9 Mei 2000 
13 MREI Maskapai Reasuransi Tbk        12 Mei 2000 
14 GGRM Gudang Garam Tbk        14 Juni 2000 
15 PTRO Petrosea Tbk        14 Juni 2000 
16 INCI Intan Wijaya Chemical Indonesia Tbk         23 juni 2000 
17 DSUC Daya Sakati Unggul Tbk        29 Juni 2000 
18 SSTM Sunsons  Textile Manufacture Tbk           4 Juli 2000 
19 TFCO Tifico Tbk         11 Juli 2000 
20 NISP Bank NISP Tbk                                  7 Agustus 2000 
21 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 11 Agustus 2000 
22 SPMA Suparma Tbk 23 Juni 2000 
23 IGAR Igarjaya Tbk      1 September 2000 
24 ASBI Asuransi Bintang Tbk 2 Mei 2001 
25 ISAT Indosat Tbk 14 Mei 2001 
26 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk  15 Mei 2001 
27 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk               18 Juni 2001 
28 EKAD Ekadharma Tape Industry Tbk               19 Juni 2001 
29 RALS Ramayana Lestari Sentosa                19 Juni 2001 
30  ERTX Eratex DJaya Tbk 28 Juni 2001 
31 IGAR Igarjaya Tbk 29 Juni 2001 
32 TCID Tancho Indonesia Tbk 9 Mei 2001 

Sumber: Harian Bisnis Indonesia 
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 Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data 

volume perdagangan saham selama sebelas hari pengamatan, data jumlah lembar 

saham yang beredar, serta data total aktiva. 

2.  Pengolahan Data  

 Setelah semua data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan analisis data tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. 

3. Analisis Terhadap Normalitas Data 

 Sebelum melakukan pengujian terhadap data-data yang dibutuhkan dalam 

mendukung hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah One sample Kolmogorov-

Smirnov test. Dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui nilai yang diamati 

terdistribusi normal. Kriteria yang digunakan adalah dengan pengujian dua arah 

(two-tailed test) yaitu dengan membandingkan nilai r yang diperoleh dengan taraf 

signifikansi yang sudah ditentukan. Sedangkan kriteria pengujiannya yaitu jika 

nilai r > 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas data 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Normalitas Data Untuk Kelompok Dividen naik 
Variabel 

(Rata-rata TVA ) 
Nilai r Interpretasi 

 

t-5 sampai t-1 

t+1 sampai t+5 

 

0,0542 

0,2079 

 

Terdistribusi normal 

Terdisteribusi normal 
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Tabel IV.5 

Hasil Uji Normalitas Data Untuk Kelompok Dividen Turun 
Variabel 

(Rata-rata TVA ) 
Nilai r Interpretasi 

 

t-5 sampai t-1 

t+1 sampai t+5 

 

0,1490 

0,0553 

 

Terdistribusi normal 

Terdisteribusi normal 

 

4.  Analisis Terhadap Volume Perdagangan Saham (TVA) 

 Sebelum melakukan pengujian pengaruh pengumuman perubahan dividen 

terhadap volume perdagangan saham, terlebih dahulu dilakukan perhitungan rasio 

volume perdagangan untuk semua sampel selama sebelas hari pengamatan. Tabel 

berikut merupakan tabel rata-rata TVA selama periode pengamatan kelompok 

dividen naik dan kelompok dividen turun. 

 

Tabel IV.6 

Rata-rata TVA Selama Periode Pengamatan Untuk Kelompok Dividen Naik 
 

Hari Ke- 
 

TVA 

-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

0.003399 
0.004303 
0.004037 
0.001833 
0.003060 
0.002198 
0.001652 
0.001058 
0.002488 
0.001429 
0.001200 
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Tabel IV.7 

Rata-rata TVA Selama Periode Pengamatan Untuk Kelompok DividenTurun 
 

Hari Ke- 
 

TVA 

-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

0.002049 
0.003481 
0.003117 
0.008219 
0.005585 
0.007797 
0.005075 
0.005598 
0.002867 
0.002523 
0.002642 

 

Tabel IV.8 

Rata-rata TVA Periode 5 Hari Sebelum dan Sesudah Pengumuman 
Kelompok Dividen Naik 

 
Periode 

 
Mean TVA 

-5 sampai –1 
+1 sampai +5 

0.00333 
0.00157 

 

Tabel IV.8 merupakan rata-rata TVA untuk periode sebelum dan 5 hari sesudah 

pengumuman dividen kelompok naik. 

 

Tabel IV.9 

Rata-rata TVA Periode 5 Hari Sebelum dan Sesudah Pengumuman 
Kelompok Dividen Turun 

 
Periode 

 
Mean TVA 

-5 sampai –1 
+1 sampai +5 

0.00449 
0.00374 
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Tabel IV.9 merupakan rata-rata TVA untuk periode 5 hari sebelum dan 5 hari 

sesudah pengumuman dividen kelompok dividen turun. 

 Uji t dilakukan untuk mengetahuai apakah terdapat perbedaan TVA 

sebelum dengan sesudah pengumuman dividen untuk kelompok dividen naik dan 

kelompok dividen turun. 

 Untuk pengujian pengaruh ukuran perusahaan terhadap volume 

perdagangan saham terlebih dahulu dilakukan pengkategorian ukuran perusahaan 

ke dalam tiga tingkatan yaitu kecil, menengah dan besar. Pengkategorian 

dilakukan dengan menggunakan analisis cluster terhadap log natural nilai aktiva 

total seluruh perusahaan sampel. Dari hasil analisis tersebut, maka diperoleh 

kategori perusahaan yang masuk perusahaan kecil, menengah dan besar seperti 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel IV.10 

Daftar Pengelompokkan Sampel Kelompok Dividen Naik 
Perusahaan Besar Perusahaan Menengah Perusahaan Besar 

a. Telekomunikasi 

Indonesia    

b. Semen Gresik  

a.   Pudjiadi And Sunsons 

b.   Mustika Ratu 

c.   Selamat Sempurna 

d.   Sona Topas Tourism  

e.   Roda Vivatex 

f.   Duta Pertiwi  

  Nusantara 

g.   Indal   Aluminium 

      Industry 

h.   Asuransi Bintang 

i.   Asuransi Dayin Mitra 

j.   Lippo General 

      Insurance 

k.    Berlina 

l.    Lion Metal Works 

a. Aneka Tambang 

b. Petrosea 

c. Unilever 

d. Lautan Luas 

e. Asahimas Flat Glass 

f. Astra Argo Lestari 

g. Makindo 

h. Ramayana Lestari 

      Sentosa 

i. Tempo Scan Pacific 

j. Dankos Laboratories 

k. Matahari Putra Prima 

l. Metro Data 

      Electronic 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Tabel IV.11 

Daftar Pengelompokkan Sampel Kelompok Dividen Turun 
Perusahaan Besar Perusahaan Menengah Perusahaan Besar 

a. Bank NISP 

b. Semen Gresik 

c. Indosat 

d. Gudang Garam 

e. Telekomunikasi 

Indonesia 

a. Astra Argo Lestari 

b. Berlian Laju Tanker 

c.   Makindo 

d. Timah 

e. Selamat Sempurna 

f. Petrosea 

g. Daya Sakti Unggul 

h. Sunsons Textile 

      Manufacture 

i. Tifico 

j. Suparma   

k. Ramayana Lestari 

      Sentosa 

l. Eratex DJaya 

Tancho Indonesia 

a. Intan Wijaya 

      Internasional 

b. Berlina 

c. Ekadarma Tape 

      Industry 

d. Maskapai Reasuransi 

e. Duta Pertiwi 

      Nusantara 

f. Igarjaya 

g. Asuransi Bintang 

h. Asuransi Harta 

      Aman Pratama 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Kemudian dihitung volume perdagangan saham masing-masing untuk kategori. 

Uji F dilakukan untuk melihat perbedaan volume perdagangan diantara ketiga 

kategori tersebut. 

 

D. Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Data 

  Pengujian ini bertujuan untuk melihat signifikansi TVA untuk seluruh 

saham pada periode pengamatan antara t-5 sampai dengan t+5. Signifikansi yang 
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dimaksud adalah bahwa rata-rata TVA tersebut secara statistik tidak sama dengan 

nol.  

  Hipotesis pertama (1a) yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

volume perdagangan saham sebelum pengumuman dividen dengan volume 

perdagangan saham sesudah pengumuman dividen untuk kelompok dividen naik. 

Dengan menggunakan uji t rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen dibandingkan. Apabila terdapat perbedaan yang 

signifikan berarti menunjukkan bahwa ada pengaruh pengumuman dividen 

terhadap volume perdagangan saham untuk kelompok dividen naik. 

 

Tabel IV.12 

Hasil Uji t Untuk TVA  

Kelompok Dividen Naik 
Periode Rata-rata TVA Nilai t Sig 

-5 sampai –1 

+1 sampai +5 

0,0028 

0,0014 
2,70 0,011 

 

Berdasarkan hasil analisis TVA terlihat nilai t hitung TVA periode sebelum 

dengan sesudah pengumuman dividen untuk kelompok dividen naik sebesar 2,70 

dengan signifikansi 0,011. Dengan uji t dua sisi signifikansi 5% maka H0.1a 

ditolak. Dengan demikian pengumuman dividen berpengaruh terhadap volume 

perdagangan saham untuk kelompok dividen naik. Hal ini dikarenakan investor 

mempunyai suatu pengharapan (ekspektasi) bahwa dengan membeli dan 

menanamkan saham pada perusahaan yang telah mereka ketahui bahwa dividen 
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yang diberikan oleh perusahaan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya cenderung 

naik, maka mereka berkeyakinan pula dividen yang akan didapatkan juga naik. Ini 

terjadi pada hari sebelum pengumuman dividen, sehingga pada saat sesudah 

pengumuman dividen investor yang membeli saham perusahaan tersebut menjadi 

semakin banyak dan itu akan berpengaruh terhadap volume perdagangan saham.  

  Hipotesis kedua (1b) yang akan diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis 

nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume 

perdagangan saham sebelum pengumuman dividen dengan volume perdagangan 

saham sesudah pengumuman dividen untuk kelompok dividen turun. Dengan 

menggunakan uji t rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen dibandingkan. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan 

berarti menunjukkan bahwa ada pengaruh pengumuman dividen terhadap volume 

perdagangan saham untuk kelompok dividen turun. 

 

Tabel IV.13 

Hasil Uji t Untuk TVA  

Kelompok Dividen Turun 
Periode Rata-rata TVA Nilai t Sig 

-5 sampai –1 

+1 sampai +5 

0,0018 

0,0025 
-1,66 0,106 

 

Berdasarkan hasil analisis TVA terlihat nilai t hitung TVA periode sebelum 

dengan  sesudah  pengumuman  dividen  untuk  kelompok  dividen  turun  sebesar  

-1,66 dengan signifikansi 0,106. Dengan uji t dua sisi signifikansi 5% maka H0.1b 

diterima. Dengan demikian pengumuman dividen tidak berpengaruh terhadap 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



volume perdagangan saham untuk kelompok dividen turun. Hal ini dikarenakan 

investor mempunyai suatu pengharapan (ekspektasi) bahwa dengan membeli dan 

menanamkan saham pada perusahaan yang telah mereka ketahui bahwa dividen 

yang diberikan oleh perusahaan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya cenderung 

naik, maka mereka berkeyakinan pula dividen yang akan didapatkan juga naik. 

Demikian pula sebaliknya, dividen untuk kelompok dividen turun ini telah mereka 

ketahui bahwa dividennya terus menurun dari tahun ke tahun sehingga investor 

harus berpikir dua kali apabila mereka ingin membeli saham di perusahaan 

tersebut dengan kata lain investor malas bertransaksi di pasar saham yang 

dividennya turun yang nantinya akan berpengaruh terhadap volume perdagangan 

saham.  

 Hipotesis ketiga (1c) yang akan diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis nol 

yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

volume perdagangan saham kelompok dividen naik dengan rata-rata volume 

perdagangan saham kelompok dividen turun. Dengan menggunakan uji t rata-rata 

volume perdagangan saham kelompok dividen naik dan rata-rata volume 

perdagangan saham kelompok dividen turun dibandingkan. Apabila terdapat 

perbedaan yang signifikan berarti menunjukkan bahwa ada pengaruh 

pengumuman dividen terhadap volume perdagangan saham untuk kelompok 

dividen naik dan kelompok dividen turun. 
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Tabel IV.14 

Hasil Uji t Untuk TVA  

Kelompok Dividen Naik dan Kelompok Dividen Turun 
Periode Rata-rata TVA Nilai t Sig 

-5 sampai –1 

+1 sampai +5 

0,0021 

0,0022 
-0,13 0,898 

 

Berdasarkan hasil uji t dua sisi signifikansi 5% antara rata-rata TVA kelompok 

dividen naik dan rata-rata TVA kelompok dividen  turun  diperoleh  nilai  t  hitung 

 –0,13 dengan signifikansi 0,898 Dengan demikian H0.1c diterima yang berarti 

pula  pengumuman dividen tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan 

saham. Hal ini ini disebabkan adanya kemungkinan semakin banyaknya risk taker 

investor yang melakukan transaksi saham tanpa mempedulikan adanya 

pengumuman dividen.  

  Hipotesis keempat (2a) yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

volume perdagangan saham di seputar pengumuman dividen antara perusahaan 

kecil, menengah dan besar untuk kelompok dividen naik..  

 

Tabel IV.15 

Hasil Uji F (Anova) Untuk Rata-rata TVA Hari ke-0 Berdasarkan 

 Ukuran Perusahaan Untuk Kelompok Dividen Naik  
Ukuran 

Perusahaan 

Rata-rata TVA 

Hari ke-0 
Nilai F Sig 

Kecil  

Menengah 

Besar 

212147,69 

1472930.5 

18191521 

34.778 0.00 
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Berdasarkan hasil analisis dari pengujian one-way Anova diperoleh signifikansi 

kurang dari 5%. Dengan diperolehnya hasil yang signifikan menunjukkan adanya 

kebocoran informasi ke pasar, jadi H0.2a ditolak. Jadi ukuran perusahaan 

mempunyai dampak terhadap volume perdagangan di seputar pengumuman 

dividen. Hal ini disebabkan karena investor akan melakukan transaksi pembelian 

saham apabila dividen yang akan didapatkan dianggap bisa naik secara kontinyu 

sehingga investor akan lebih memilih untuk menanamkan sahamnya pada 

perusahaan yang bisa menghasilkan dividen yang paling besar.  

  Hipotesis kelima (2b) yang akan diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis 

nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume 

perdagangan saham di seputar pengumuman dividen antara perusahaan kecil, 

menengah dan besar untuk kelompok dividen turun.  

 

Tabel IV.16 

Hasil Uji F (Anova) Untuk Rata-rata TVA Hari ke-0 Berdasarkan 

 Ukuran Perusahaan Untuk Kelompok Dividen Turun 
Ukuran 

Perusahaan 

Rata-rata TVA 

Hari ke-0 
Nilai F Sig 

Kecil  

Menengah 

Besar 

6,530E-03 

2,191E-03 

2,100E-02 

1,252 0,301 

 

Berdasarkan hasil analisis dari pengujian one-way Anova diperoleh signifikansi 

lebih besar dari 5%. Dengan diperolehnya hasil yang tidak signifikan, jadi H0.2a 

diterima sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai 

dampak terhadap perbedaan rata-rata TVA pada periode di seputar pengumuman 
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dividen antara perusahaan kecil, menengah dan besar untuk kelompok dividen 

turun.. Hal ini disebabkan karena investor menunggu dalam melakukan transaksi 

pembelian saham apabila saham yang akan dibeli dalam beberapa kurun waktu 

mengalami penurunan walaupun itu perusahaan kecil, menengah maupun besar. 

Jadi selama dividen itu turun, investor mempunyai suatu pengharapan bahwa 

dividen itu suatu saat akan mengalami kenaikan sehingga mereka menunggu 

untuk melakukan transaksi pembelian saham. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini, kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut: 

a. ada pengaruh yang signifikan antara rata-rata volume perdagangan saham 

sebelum pengumuman dengan rata-rata volume perdagangan saham sesudah 

pengumuman dividen untuk kelompok dividen naik. Hasil uji t untuk 

kelompok dividen naik diperoleh  sebesar 2,70 dengan signifikansi 0,011 

sehingga hipotesis nol untuk kelompok dividen naik ditolak  (H0.1a) dan 

hipotesis alternatif diterima. 

b. tidak ada pengaruh yang signifikan antara rata-rata volume perdagangan 

saham sebelum pengumuman dengan rata-rata volume perdagangan saham 

sesudah pengumuman dividen untuk kelompok dividen turun. Hasil uji t untuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



kelompok dividen naik diperoleh  sebesar –1,66 dengan signifikansi 0,106 

sehingga hipotesis nol diterima (H0.1b) dan hipotesis alternatif untuk 

kelompok dividen naik ditolak. 

c. tidak ada pengaruh yang signifikan antara rata-rata volume perdagangan 

saham kelompok dividen naik dengan rata-rata volume perdagangan saham 

kelompok dividen turun. Hasil uji t sebesar –0,13 dengan signifikansi 0,898 

sehingga hipotesis nol diterima (H0.1c) dan hipotesis alternatif ditolak. 

d. ada pengaruh yang signifikan antara volume perdagangan saham di seputar 

pengumuman dividen antara perusahaan kecil, menengah dan besar untuk 

kelompok dividen naik. Hasil uji F sebesar 34,778  dengan signifikansi 0,000 

sehingga hipotesis nol ditolak (H0. 2a) dan hipotesis alternatif diterima. 

e. tidak ada pengaruh yang signifikan antara volume perdagangan saham di 

seputar pengumuman dividen antara perusahaan kecil, menengah dan besar 

untuk kelompok dividen turun. Hasil uji F sebesar 1,252  dengan signifikansi 

0,301 sehingga hipotesis nol diterima (H0.2b) dan hipotesis alternatif ditolak. 

Adanya perbedaan reaksi volume perdagangan antara kelompok dividen naik baik 

sebelum pengumuman dividen maupun sesudah pengumuman dividen dengan 

kelompok dividen turun diduga disebabkan oleh adanya perbedaan 

pengharapan/kepercayaan investor maupun pasar. Menurut Beaver (1968 dalam 

Bandi dan Jogiyanto, 1999) perubahan volume mencerminkan pengharapan 

investor individual. Secara individual reaksi investor tidak begitu banyak 

menimbulkan rata-rata volume perdagangan yang berbeda antara kelompok 

dividen naik dan kelompok dividen turun. 
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 Untuk hasil dari hipotesis 1a dan 2a mencerminkan adanya muatan 

informasi (information contents) atas pengumuman perubahan dividen. Untuk 

hasil dari hipotesis 1b, 1c dan 2b konsisten dengan penelitian Prasetiono yang 

menghasilkan kesimpulan tidak adanya muatan informasi (information contents) 

dalam naik turunnya dividen tunai yang diukur dari rata-rata abnormal return 

saham. Tidak adanya information contents atas naik dan turunnya dividen tunai 

yang dibagikan antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 diduga disebabkan 

oleh: (1) para investor lebih mempertimbangkan pergerakan saham untuk 

memperoleh capital gain  daripada memperoleh dividen karena pengumuman 

dividen dianggap tidak mencerminkan kinerja perusahaan secara langsung, (2) 

banyaknya informasi lain di luar informasi naik dan turunnya dividen yang 

mempengaruhi keputusan investor diperkirakan mempengaruhi pergerakan harga 

dan volume perdagangan saham, misalnya pengumuman laporan keuangan. 

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain sebagai 

berikut: 

1. rentang waktu dari penelitian ini terlalu sempit yaitu hanya tiga tahun, tahun 

1999, tahun 2000 dan tahun 2001. Penelitian selanjutnya lebih baik 

memperlebar waktu penelitian dengan mempertimbangkan faktor krisis 

ekonomi yang mungkin mempengaruhi reaksi pasar terhadap pengumuman 

dividen. 
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2. penelitian ini tidak memperhatikan konsistensi ukuran perusahaan. Dengan 

kata lain ada perusahaan yang pada tahun 1999 tergolong kecil, tetapi pada 

tahun 2000 tergolong perusahaan menengah. 

3. peneliti tidak membuang perusahaan yang pada periode window tidak 

mengadakan perdagangan saham sehingga dimungkinkan mempengaruhi hasil 

yang diambil. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk membuang perusahaan 

yang pada periode window tidak mengadakan perdagangan. 

 

C. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini, maka diajukan 

saran sebagai berikut: 

1. memperlebar rentang waktu penelitian dengan memperhatikan faktor krisis 

ekonomi yang terjadi di Indonesia. 

2. dalam pengambilan sampel perusahaan yang tidak konsisten dalam ukuran 

perusahaan sebaiknya dikeluarkan dari sampel. 
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