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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pasar Modal 

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrument 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik dalam 

bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, 

public authorities, maupun perusahan swasta (Husnan, 2005). Dengan demikian 

pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial 

market). Dalam financial market, diperdagangkan semua bentuk hutang dan 

modal sendiri baik dana jangka panjang maupun jangka pendek, baik negotiable 

ataupun tidak.  Menurut UU RI N0. 8 Tahun 1995 pengertian Pasar modal adalah 

Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. 

2. Efisiensi Pasar 

Beaver (1989) dalam Jogiyanto (2013), menyatakan bahwa efisiensi 

pasar merupakan hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Begitu 

pula yang dinyatakan Jogiyanto (2013) efisiensi pasar adalah kondisi dimana 

pasar dapat bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga 

keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, 
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efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi 

(informationally efficient market). 

Konsep ini membahas tentang bagaimana pasar merespon informasi yang 

mempegaruhi pergarakan harga sekuritas menuju kearah keseimbangan baru 

(Tandelilin, 2010). Efficient Market atau pasar yang efisien merupakan suatu 

pasar bursa dimana efek yang diperdagangkan merefleksikan semua informasi 

yang mungkin terjadi dengan cepat dan akurat (Robbet Ang dalam Tandelilin 

2010). Konsep Efficient market ini menyatakan bahwa pemodal selalu 

memasukkan faktor informasi yang tersedia dalam keputusan mereka sehingga 

terefleksi pada harga yang mereka transaksikan. Jadi harga yang ber-laku di pasar 

sudah tergantung faktor infor-masi tersebut. Harga suatu efek mengandung tiga 

faktor yaitu Merefleksikan informasi yang bersifat historis, Merefleksikan 

kejadian yang telah diumumkan tetapi belum dilaksanakan seperti saham bonus, 

tetapi pembagian saham bonus belum dibagikan, dan merefleksikan prediksi atas 

informasi masa yang akan datang. 

Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar yang 

efisien berikut ini : 

a. Ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan 

profit. Investor-investor tersebut secara aktif berpartisipassi dipasar dengan 

menganlisis, menilai, dan melakukan perdagangan saham. Disamping itu 

mereka juga merupakan  price taker, sehingga tindakan dari satu investor saja 

tidak mamapu mempengaruhi harga dari sekuritas. 
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b. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama 

dengan cara murah dan mudah. 

c. Informasi yang terjadi bersifat random 

d. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru sehingga harga saham 

sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat 

informasi tersebut. 

Menurut Jogiyanto (2013), bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau tidak 

hanya dari segi ketersediaan informasinya saja, tetapi juga dapat dilihat dari 

kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan 

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

disebut efisiensi pasar secara informasi (informationally efficient market). 

Sedangkan pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan para pelaku pasar 

dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan 

efisiensi pasar secara keputusan atau decisionally efficient market. 

Kunci utama untuk mengukur pasar modal yang efisien adalah hubungan 

antara harga sekuritas dengan informasi. Dimana informasi yang dapat digunakan 

untuk menilai pasar yang efisen adalah informasi yang lama, informasi yang 

sedang dipubli-kasikan atau semua informasi termasuk informasi privat. Fama 

dalam Jogiyanto (2013), menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar 

berdasarkan ketiga macam bentuk informasi, yaitu:  

a. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form)  

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah, jika harga-harga dari 

sekuritas tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Informasi 
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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 pasar bentuk setengah kuat (semistrong form)  

Pasar dikatakan efisien setengah kuat, jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all 

publicly available information) termasuk informasi yang berada di laporan-

laporan keuangan perusahaan emiten. Semua informasi yang dipublikasikan akan 

tersebar dan diterima oleh pemodal pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga 

harga secara langsung dan cepat melakukan penyesuaian dan investor tidak 

mendapatkan keuntungan yang normal. Informasi yang dipublikasikan antara lain:  

Informasi yang mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang 

mem-publikasikan informasi tersebut. Infor-masi yang dipublikasikan ini merupa-

kan informasi dalam bentuk peng-umuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini 

umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di per-usahaan emiten. 

Misalnya seperti peng-umuman laba, pengumuman pembagian dividen, 

pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merjer dan akuisisi, dan 

lain sebagainya.  
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 Informasi yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah 

perusahaan. Informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa peraturan pemerintah 

atau per-aturan dari regulator yang hanya ber-dampak pada harga sekuritas 

perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Misalnya seperti regulasi 

untuk meningkatkan kebutuhan cadangan yang harus dipenuhi oleh semua bank. 

Informasi ini akan mem-pengaruhi secara langsung harga sekuritas tidak sebuah 

bank saja, tetapi mungkin semua emiten di dalam indus-tri perbankan.  

 Informasi yang mempengaruhi 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 adalah peraturan akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang 

harus dilakukan oleh semua perusahaan. Regulasi ini akan mempunyai dampak 

pada harga sekuritas tidak hanya untuk sebuah perusahaan saja atau perusahaan-

perusahaan di suatu industri, tetapi mungkin berdampak langsung pada semua 

perusahaan 

c. Efisiensi pasar bentuk kuat ( strong form )  

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini berhubungan satu 

dengan yang lain, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang 

dapat memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return) karena 

mempunyai informasi privat. Salah satu jenis informasi privat adalah jenis 

informasi yang berasal dari orang dalam (insider information) yang mempunyai 
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akses atas informasi berharga mengenai keputusan penting yang telah 

direncanakan oleh perusahaan. Sehingga dengan modal informasi tersebut mereka 

melakukan analisa dan mengambil posisi transaksi yang sesuai. Pada saat 

mengumumkan perseroan tersebut dikeluarkan, maka informasi tersebut menjadi 

tersedia bagi masyarakat dan akan mendongkrak harga saham tersebut. Informasi 

privat yang demikian mampu memberikan keuntungan abnormal yang konsisten 

bagi para pemodal yang memiliki informasi tersebut. Dalam penelitian ini 

efisiensi yang digunakan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat, maka 

pengujian efesiensi pasar yang digunakan adalah dengan metode event study. 

3. Dividen  

Dividen adalah pembagian kepada pemegang saham PT yang sebanding 

dengan jumlah lembar yang dimiliki. Biasanya dividen dibagikan dengan interval 

waktu yang tetap, tetapi kadang-kadang diadakan pembagian dividen tambahan 

pada waktu yang bukan biasanya. Dividen akan diterima oleh pemegang saham 

hanya apabila ada usaha akan menghasilkan cukup uang untuk membagi dividen 

tersebut dan apabila dewan direksi menganggap layak bagi perusahaan untuk 

mengumumkan dividen.  

Husnan (2005) mengungkapkan pengertian dividen sebagai distribusi 

yang biasa berbentuk kas, aktiva lain, surat atau bukti lain yang menyatakan 

hutang perusahaan dan saham kepada pemegang saham suatu perusahaan sebagai 

proporsi dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik. Selain itu juga, dividen 

merupakan hak pemegang saham (common stock) , untuk mendapatkan bagian 

dari keuntungan perusahaan. Jika perusahaan memutuskan membagi keuntungan 
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dalam bentuk dividen semua pemegang saham mendapatkan haknya yang sama. 

Namun pembagian dividen untuk pemegang saham preferen lebih diutamakan 

dari pembagian dividen pemegang saham biasa. 

Kebijakan pembagian dividen tergantung Rapat Umum Pemegang 

Saham. Kebijakan dividen yang optimal (optimal dividend policy) mengharuskan 

keseimbangan antara dividen saat ini dengan pertumbuhan perusahaan di masa 

depan sehingga harga saham dapat dimaksimalkan). Kebijakan dividen sangat 

penting bagi investor, manajer, dan kreditur terkait pandangan mereka terhadap 

perkembangan perusahaan.  

Teori dividen relevan membuktikan bahwa nilai dari suatu perusahaan 

hanya dapat ditentukan oleh profitabilitas dasar beserta risiko usahanya, yaitu laba 

yang dihasilkan asetnya bukan pemecahan laba menjadi dividen dan laba ditahan. 

Dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham yang ada 5 

bentuk :  

a. Cash  

b. Stock  

c. Property  

d. Liquidation dividend  

e. Script 

Informasi dari pengumuman dividen yang meningkat cenderung 

dianggap sebagai suatu good news oleh pasar sedangkan pengumuman dividen 

yang menurun cenderung dianggap sebagai suatu bad news. Suatu good news dan 

bad news ini tentunya akan direaksi yang berbeda oleh pasar. Houlthausen dan 
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Vereccia (1990) dalam  Wahyuni dan Sukartha (2013) menyatakan bahwa apabila 

terdapat perbedaan penafsiran mengenai suatu informasi maka diharapkan 

berdasarkan informasi ini akan memberikan keinginan untuk melakukan transaksi 

dipasar modal yang berbeda pula. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan 

oleh Suatu informasi baik atau good news memberikan arti bahwa suatu 

perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dan tingkat likuiditas yang baik.  

Pembagian dividen adalah suatu tindakan yang membutuhkan biaya 

tinggi, sehingga tidak semua perusahaan mampu melakukannya. Adanya 

kepercayaan dari perusahaan mengenai perospek perusahaannya yang baik inilah 

maka pasar cenderung bereaksi potitif. Reaksi pasar yang positif tercermin dari 

adanya abnormal return yang positif disekitar tanggal pengumuman pembagian 

dividen yang meningkat serta terjadi perubahan volume perdagangan positif yang 

terjadi sekitar tanggal pengumuman pembagian dividen.  

Pengumuman dividen menurun yang dianggap sebagai suatu bad news 

oleh pasar, tentunya akan direaksi negatif oleh pasar. Pasar menganggap 

perusahaan tersebut memiliki prospek perusahaan yang kurang baik serta 

dianggap memiliki kesulitan likuiditas sehingga harus menurunkan jumlah 

dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham agar mampu tetap membagikan 

dividen dan juga tidak mengganggu kas perusahaan. Reaksi pasar negatif 

tercermin dari adanya abnormal retun negatif dan perubahan volume perdagangan 

negatif. 
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4. Abnormal return 

Return taknormal (abnormal return) adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian (Jogiyanto, 2013). 

Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas, tetapi 

dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata return taknormal seluruh 

sekuritas secara cross-section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa (Jogiyanto, 

2013). 

Selain itu, abnormal return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return tidak normal. Return normal merupakan 

return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Selain itu return pasar 

juga dianggap sebagai return normal sehingga merupakan pengurangan bagi 

return actual untuk menghasilkan return tidak normal (Ibrahim, 2009). Perubahan 

harga merefleksikan perubahan kepercayaan rata-rata pasar secara agregat untuk 

melihat reaksi pasar saham atas suatu event dapat dianalisis dengan mengamati 

variabilitas return saham (security return variability) yang dihitung dari abnormal 

return suatu perusahaan dibagi varian abnormal. Abnormal return umumnya 

menjadi fokus dalam studi peristiwa yang mengamati raksi harga atau efisiensi 

pasar. 

Brown dan Warner (1985) dalam Jogiyanto (2013) mengestimasi return 

ekspektasi menggunakan model mean-adjusted model, market model, dan market 

adjusted model. Dalam penelitian ini akan digunakan market adjusted model 

(model disesuaikan pasar) karena dianggap bahwa penduga terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. 
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Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi 

untuk membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah 

sama dengan return indeks pasar. 

5. Volume Perdagangan Saham 

Aktivitas volume perdagangan digunakan untuk melihat apakah investor 

menilai laporan keuangan mengandung informasi, dalam arti apakah informasi 

tersebut membuat keputusan perdagangan di atas keputusan perdagangan yang 

normal. Teori volume perdagangan suatu saham merupakan suatu penjumlahan 

dari setiap transaksi perdagangan yang dilakukuan oleh pelaku pasar. Menurut 

Beaver (1996) dalam jurnal simposium ke dua, proses penjumlahan ini 

mencerminkan adanya perbedaan pandangan investor mengenai nilai saham 

tersebut. Lebih lanjut Beaver menyebutkan bahwa volume perdagangan terjadi 

karena adanya perbedaan pendapat (differing belieft) diantara investor mengenai 

berapa nilai saham yang sesungguhnya. 

Menurut Halim dan Hidayat (2000) sebagai lembar saham yang 

diperdagangkan pada hari t. Volume perdagangan saham merupakan salah satu 

indikator yang digunakan dalam análisis teknikal pada penilaian harga saham dan 

suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap 

informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di 

pasar. Oleh karena itu, perusahaan yang berpotensi tumbuh dapat berfungsi 

sebagai berita baik dan pasar seharusnya bereaksi positif.  

Volume perdagangan merupakan jumlah saham yang diperdagangkan 

selama satu hari perdagangan tertentu (Lindrianasari, 2009). Abnormal return dan 
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volume perdagangan saham merupakan variabel yang digunakan untuk menguji 

kandungan informasi dari suatu peristiwa sehingga reaksi pasar dapat diketahui. 

Volume perdagangan saham digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas saham. 

Likuiditas saham adalah kemampuan untuk membeli dan menjual sekuritas 

dengan cepat dengan harga yang tak terlalu berbeda dengan harga terdahulu 

Handaru (1996) dalam Sulistyo (2009). 

6. Event Study 

Event study adalah suatu pengamatan mengenai pergerakan harga saham 

modal untuk menetahui apakah ada abnormal reurn yang diperoleh pemegang 

saham akibat dari suatu peristiwa tertentu (Peterseon dalam Tandelilin, 2010). 

Sedangkan menurut Kritaman (dalam Ibrahim, 2009), event study bertujuan untuk 

mengukur hubungan antara suatu peristiwa yang mempengaruhi surat berharga 

dan pendapatan (return) dari surat berharga tersebut. 

Event study merupakan salah satu desain statistik yang paling populer di 

bidang keungan. Event study menggambarkan sebuah teknik riset yang 

memungkinkan peneliti untuk menilai dampak dari suatu peristiwa tertentu 

terhadap harga saham dari perusahaan. Event study juga dapat dikatakan sebagai 

analisa yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada reaksi signifikan dalam 

pasar financial terhadap kejadian yang dihipotesiskan dapat mempengaruhi harga 

saham di pasar dari sebuah perusahaan. Teknik ini juga cocok untukmengukur 

dampak suatu peristiwa yang memiliki dampak uas terhadap pasar seperi regulasi 

atau legalisasi pada pasar secara keseluruhan atau pada segmen industri tertentu.  
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B. PENURUNAN HIPOTESIS 

1. Terdapat abnormal return pada perusahaan yang mengumumkan 

dividen tunai 

Pengumuman dividen tunai merupakan salah satu informasi penting yang 

dibutuhkan dalam melakukan analisis untuk menilai prospek perusahaan di masa 

yang akan datang. Dividen saham merupakan pembagian sisa laba bersih yang 

didistribusikan kepada para pemegang saham, atas persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham. Pada kondisi pasar yang efesien, pengumuman dividen saham 

akan direaksi dengan cepat oleh investor. Minat investor untuk membeli saham 

perusahaan yang mengumumkan dividen ini pada beberapa waktu akan meningkat 

karena para investor beranggapan pengumuman dividen saham adalah salah satu 

sinyal bahwa perusahaan bermaksud menahan kas untuk membiayai rencana 

investasinya yang lebih menguntungkan. Hal tersebut dianggap sebagai sinyal 

yang baik karena berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan.  

Akibat dari hal tersebut perusahaan tersebut meningkat dan investor 

menganggap kenaikan tersebut akan terus berlanjut di masa depan. Meningkatnya 

harga saham itu artinya pengumuman dividen saham memiliki kandungan 

informasi yang penting bagi investor untuk mendapatkan abnormal return.  

Abnormal return dapat terjadi karena adanya kejadian-kejadian tertentu, 

misalnya suasana politik, kejadian luar biasa, stock split, penawaran perdana 

saham, mengumuman dividen tunai, dan event lainnya. Beberapa peneliti 
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melakukan penelitian tentang adanya abnormal return disekitar tanggal suatu 

kejadian, diantaranya: 

Ini sesuai dengan Darlis dan Zirman (2013) yang menganalisis reaksi 

investor dalam merespon pengumuman dividen. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan investor mereaksi terhadap ketepatan reaksi pasar dalam merespon 

pengumuman dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2012) yang mejelaskan bahwa 

abnormal return terjadi pada periode pengamatan 15 hari sebelum ISSI. 

Sedangkan pada periode setelahnya tidak. Hal tersebut dimungkinkan terjadi 

karena rencana untuk dibentuknya ISSI telah ada sebelumnya. Selain itu 

Chrisnanti (2015) yang meneliti tentang perbedaan nilai Actual Return, Expected 

Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security  Return 

Variabelity Sebelum dan Sesudah Merjer Perusahaan Yang Terdaftar di BEI, 

memberikan hasil bahwa terdapat Abnormal Return pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI dengan pengamatan 30 hari sebelum dan 30 hari setelah Merger 

perusahaan yang terdaftar di BEI.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2009) menyimpulkan 

bahwa pasar bereaksi terhadap adanya pengumuman kenaikan pembayaran 

dividen. Reaksi yang dihasilkan negatif, ini kemungkinan disebabkan oleh 

pemegang saham menganggap perusahaan-perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang tidak tumbuh. Artinya pasar berasumsi bahwa perusahaan 

tersebut tidak memiliki prosepek di masa datang. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Yang dan Wu (dalam Nabila, 2015) yang 

mencoba untuk menunjukkan keberadaan abnormal return dengn memerikasa 

situasi perdagangan saham sebelum dan sesudah ex dividend date pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Taiwan tahun 2001-2011. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat abnormal return disekitar ex-dividend date. 

Penelitian ini menggunakan Obyek perusahaan yang masuk Indeks LQ-45. 

Seperti yang diketahui LQ45 merupakan salah satu indeks yang ada di BEI. Pada 

indeks LQ-45 berisikan perusahaan-perusahaan dengan tingkat liquiditas yang 

tinggi dan nilai kapitalis yang besar. Dalam konteks penelitian ini, perusahaan 

yang mebagikan dividen tunai memerlukan tingkat likuiditas yang tinggi, karena 

pembagian dividen tunai merupakan arus kas keluar, yang mana akan mengurangi 

kas perusahaan. Jika perusahaan memiliki jumlah ketersediaan kas yang besar 

maka manajemen dapat mengatasi pembayaran dividen tersebut. Namun jika tidak 

memiliki ketersediaan kas yang memadai, manajemen juga dapat membagikan 

dalam bentuk dividen saham 

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2012) yang melakukan penelitian 

tentang pengujian abnormal return saham sebelum dan sesudah peluncuran 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

adanya abnormal return  saham pada periode pengamatan 15 hari sebelum 

peluncuran ISSI. Sedangkan untuk periose 10 hari dan 5 hari sebelum peluncuran 

dan 15 hari, 10 hari, 5 hari sesudah peluncuran ISSI hasil uji one sampel t-tes  

menunjukkan tidak terdapatnya  abnormal return. 
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Meidawati dan Harimawan (2004) yang melakukan penelitian tentang 

pengaruh pemilihan umum legislatif Indonesia terhadap return saham, 

meyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal 

return sebelum peristiwa dengan sesudah peristiwa pemilu legislatif 2004. Akan 

tetapi, tidak semua peneliti terdahulu memberikan kesimpulan bahwa terdapat 

abnomal return sebelum dan sesudah peristiwa, Ariani (2016) memberikan hasil 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum 

dan sesudah pengumuman Right Issue. Hasil yang sama dijelaskan juga oleh 

Na’im dan Herlambang (2015) yang menyimpulkan bahwa para investor tidak 

bereaksi pada terhadap adanya informasi mengenai pengumuman dividen tunai. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disusun hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H1: Terdapat abnormal return pada perusahaan yang pengumuman dividen tunai. 

 

2. Terdapat perbedaan antara volume perdagangan sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen tunai 

Trading volume activity atau aktivitas volume perdagangan merupakan 

suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap 

informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di 

pasar, seperti yang dilakukan oleh para peneliti berikut ini: 

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, et al (2015) tentang analisis 

perbedaan abnormal returni dan volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah tanggal pengumuman dividen tunai pada perusahaan Kompas periode 
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2010-2013, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai rata-rata volume 

perdagangan saham pada periode sebelum dan sesudah pengumuman dividen, 

hasilnya memberikan perbedaan yang signifikan selam periode pengamatan yang 

diujikan, yaitu adanya kenaikan rata-rata volume perdagangan saham.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Jayanti (2014) terdapat perbedaan total 

volume activity pada sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai. Hal 

tersebut penunjukkan terdapat kandungan informasi yang mempengaruhi persepsi 

investor dalam pembuatan keputusan investasi, sehingga pasar bereaksi atas 

adanya informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori bahwa jumlah saham yang 

diperdagangkan akan meningkat diseputar tanggal pengumuman. Adanya 

peningkatan tersebut karena investor mendapat harga yang telah disepakati 

dengan emiten serta adanya isu dilusi apabila tidak melakukan investasi. Hal 

tersebut dapat dilihat dari rata-rata sebelum dan sesudah pengumuman yang 

mengalami kenaikan mendukung adanya perbedaan pada volume perdagangan 

saham. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2016) yang meneliti 

tentang perbedaan abnormal return dan volume perdagangan sebelum dan 

sesudah Right Issue memberikan hasil bahwa aktivitas volume perdagangan 

memberikan hasil yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah 

pengumuman Right Issue, karenannya ada perbedaan hasil likuiditas saham 

sebelum dan sesuda Right Issue. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka 

disusun hipotesis penelitian ini, yaitu: 



25 

 

 

H2: Terdapat perbedaan antara rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen tunai 

 


