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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pasar modal mempunyai peranan penting bagi pembangunan ekonomi 

dimana sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal bagi dunia usaha dan 

juga merupakan wahana investasi bagi masayarakat. Pasar modal merupakan 

bagian dari sistem keuangan di Indonesia yang berada di luar sistem moneter. 

Bursa efek memberikan peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

pasar modal di Indonesia. Keberhasilan bursa dalam mengelola pasar modal 

dengan baik akan mempengaruhi efesiensi dan jumlah dana yang dapat 

diintermediasikan melalui lembaga keuangan yang berada di bawah bursa efek. 

Dengan demikian, usaha peningkatan intermediasi dana di bursa memerlukan 

koordinasi yang baik antara lembaga keunagan yang terkait dengan pasar modal, 

pengelola bursa efek dan juga otoritas pasar modal. Jadi peran pasar modal adalah 

ikut melancarkan dan meningkatkan intermediasi dana dari investor ke emiten 

atau antar investor yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas dan reksadana.  

Demikian juga peran bursa efek dalam keikutsertaan dalam melancarkan 

intermediasi dana di pasar modal dan mengusahakan agar intermediasi lebih 

efisien. Keberadaan pasar modal di Indonesia diharapkan dapat menekan biaya 

eksternal dan akhirnya diharapkan dapat lebih memacu perkembangan ekonomi  
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Indonesia karena dapat meningkatkan sumber dana untuk investasi yang lebih 

efektif. 

Perusahaan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang termasuk ke dalam Index LQ-45 yang mengumumkan pembagian dividen 

saham pada periode 2015. Index LQ-45 hanya terdiri dari 45 saham yang terpilih 

setelah melalui beberapa kriteria pemilihan sehingga akan terdiri dari saham-

saham yang memiliki likuiditas tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi 

pasar.  

Nilai pasar agregat dari saham-saham tersebut meliputi sekitar dari 72% 

dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Nilai agregat ini juga 

meliputi sekitar 72,5% dari total transaksi di pasar regular. Dengan demikian 

indeks LQ-45 ini memberikan gambaran yang akurat akan perubahan nilai pasar 

dari seluruh pasar yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.  

Kedudukan saham-saham pada kelomppok LQ-45 tidak bersifat tetap, 

setiap tiga bulan sekali dilakukan review mengenai pergerakan rangking saham 

yang akan dimasukkan dalam perhitungan Indeks LQ-45 dan setiap enam bula 

sekali ada penetapan kembali saham yang memenuhi kriteria Index LQ-45. Posisi 

sahan yang tereliminasi akan diisi oleh saham pada rangking yang memenuhi 

kriteria. 

Portofolio investasi pada saham-saham LQ-45 cenderung menguntungkan 

jika keaddaan pasar membaik, dengan sifat sensitif terhadap perubahan pasar akan 

menikmati keuntungan lebih dulu, sebaliknya apabila pasar cenderung menurun 
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maka harga sahamnya juga kan cenderung menurun lebih dulu dibandingkan 

dengan saham lainnya. 

Populasi yang dijadikan sampel terdiri dari saham yang termasuk kedalam 

Index LQ-45 periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 yang aktif 

diperdagangkan dan melakukan penguman dividen tunai. Reaksi pasar diwakilkan 

dengan nilai rata-rata (mean) abnormal return dan trading volume activity yang 

dihasilkan.  

Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai proses pemilihan sampel 

dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1 

Proses Pemilihan Sampel 

 Jumlah Perusahan 

Perusahaan Index LQ-45 45 

Perusahaan yang keluar 2 

Perusahaan yang tidak mengumumkan 

dividen tunai 

3 

Perusahaan yang tidak aktif 8 

Perusahaan yang menjadi sampel 32 

Sumber: data diolah dalam penelitian ini 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dari 45 saham yang termasuk ke dalam 

Index LQ-45 terdapat dua saham yang keluar akhir periode pertama tahun 2015. 

Saham tersebut adalah ANTM dan CTRA. Selain itu, terdapat tiga saham yang 

tidak mengumumkan divideni tunai pada periode Februari 2015 sampai dengan 

Januari 2016. Adapun saham yang tidak mengumumkan dividen adalah EXCL, 

INCO, dan TBIG. Selain itu, ada perusahaan yang tidak aktif memperdagangkan 
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saham dalam periode jendela, yaitu sebanyak 8 perusahaan. Saham yang tidak 

aktif selama periode penelitian adalah BMTR, BSDE, INDF, INTP, KLBF, 

MNCN, MPPA, dan WKST. 

B. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan 

peneliti untuk menjelaskan secara deskriptif atau memberikan gambaran tentang 

karakteristik sampel dari variabel-variabel yang diteliti, mengenai nilai minimum, 

nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari abnormal return 

dan trading volume activity dari perusahaan sampel selama 5 hari sebelum dan 5 

hari sesudah pengumuman dividen saham. Berikut statistik deskriptif abnormal 

return. 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Abnormal Return 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

t5 32 -0,07353 0,07225 0,0024807 0,02889001 

t4 32 -0,03961 0,06943 0,0049165 0,02212778 

t3 32 -0,05483 0,07871 0,0004518 0,02575707 

t2 32 -0,05147 0,08235 -0,0027295 0,02860575 

t1 32 -0,04634 0,05205 -0,0001548 0,01879967 

t0 32 -0,06319 0,05032 -0,0088774 0,02011613 

t-1 32 -0,04866 0,10964 0,0008736 0,02391474 

t-2 32 -0,05903 0,03602 0,0001134 0,01995979 

t-3 32 -0,01609 0,04869 0,0029927 0,01363111 

t-4 32 -0,03590 0,07693 -0,0024748 0,02199343 

t-5 32 -0,02157 0,04498 0,0041060 0,01757280 

Sumber: Lampiran 11 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas maka, nilai minimum return tidak normal 

hari ke 5 sesudah pengumuman dividen (t5) adalah -0,07353, nilai maximum 

sebesar 0,07225, nilai mean sebesar 0,00248, dan nilai standard deviation sebesar 

0,02889. Nilai minimum return tidak normal hari ke 4 sesudah pengumuman 
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dividen (t4) adalah -0,03961, nilai maximum sebesar 0,06943, nilai mean sebesar 

0,00491, dan nilai standard deviation sebesar 0,02212. Nilai minimum return tidak 

normal hari ke 3 sesudah pengumuman dividen (t3) adalah -0,05483, nilai 

maximum sebesar 0,07871, nilai mean sebesar 0,00045, dan nilai standard 

deviation sebesar 0,02575. Nilai minimum return tidak normal hari ke 2 sesudah 

pengumuman dividen (t2) adalah -0,05147, nilai maximum sebesar 0,08235, nilai 

mean sebesar -0,00272, dan nilai standard deviation sebesar 0,02860. Nilai 

minimum return tidak normal hari ke 1 sesudah pengumuman dividen (t1) adalah -

0,04634, nilai maximum sebesar 0,05205, nilai mean sebesar -0,00015, dan nilai 

standard deviation sebesar 0,01879.  

Sedangkan nilai minimum return tidak normal pada hari ke 0  

pengumuman dividen (t0) adalah -0,06319, nilai maximum sebesar 0,05032, nilai 

mean sebesar -0,00887, dan nilai standard deviation sebesar 0,02011.  Selain itu, 

nilai minimum return tidak normal hari ke 1 sebelum pengumuman dividen (t-1) 

adalah -0,04866, nilai maximum sebesar 0,10964, nilai mean sebesar 0,00087, dan 

nilai standard deviation sebesar 0,02391. Nilai minimum return tidak normal hari 

ke 2 sebelum pengumuman dividen (t-2) adalah -0,05903, nilai maximum sebesar 

0,03602, nilai mean sebesar 0,00011, dan nilai standard deviation sebesar 

0,01995. Nilai minimum return tidak normal hari ke 3 sebelum pengumuman 

dividen (t-3) adalah -0,01609, nilai maximum sebesar 0,04869, nilai mean sebesar 

0,00299, dan nilai standard deviation sebesar 0,01363. Nilai minimum return tidak 

normal hari ke 4 sebelum pengumuman dividen (t-4) adalah -0,03590, nilai 

maximum sebesar 0,07693, nilai mean sebesar -0,00247, dan nilai standard 
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deviation sebesar 0,02199. Nilai minimum return tidak normal hari ke 5 sebelum 

pengumuman dividen (t-5) adalah -0,02157, nilai maximum sebesar 0,04498, nilai 

mean sebesar 0,00410, dan nilai standard deviation sebesar 0,01757. 

Tabel 4.2 di atas menggambarkan nilai standar deviasi yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan nilai mean yang merupakan representasi yang buruk dari 

keseluruhan data. Nilai deviasi standar yang lebih tinggi daripada nilai rata-

ratanya menunjukkan hasil yang kurang baik, karena deviasi standar 

mencerminkan variasi atau perbedaan data yang relatif besar daripada nilai rata-

ratanya. Hal ini mengindikasi bahwa tingginya fluktuasi data.  

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Deskriptif ATVA 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

t5 32 0,00017 0,01789 0,0027554 0,00438430 

t4 32 0,00011 0,01512 0,0021689 0,00299598 

t3 32 0,00022 0,04452 0,0032253 0,00783690 

t2 32 0,00019 0,05655 0,0034304 0,00986667 

t1 32 0,00017 0,04294 0,0027400 0,00753966 

t0 32 0,00014 0,03744 0,0031784 0,00732538 

t-1 32 0,00016 0,10655 0,0051622 0,01870765 

t-2 32 0,00010 0,02438 0,0024212 0,00439071 

t-3 32 0,00015 0,02246 0,0022196 0,00396711 

t-4 32 0,00023 0,08909 0,0043480 0,01554168 

t-5 32 0,00023 0,08535 0,0043401 0,01488371 

Sumber: Lampiran 11 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas maka, nilai minimum return tidak normal 

hari ke 5 sesudah pengumuman dividen (t5) adalah 0,00017, nilai maximum 

sebesar 0,01789, nilai mean sebesar 0,00275, dan nilai standard deviation sebesar 

0,00438. Nilai minimum return tidak normal hari ke 4 sesudah pengumuman 

dividen (t4) adalah 0,00011, nilai maximum sebesar 0,01512, nilai mean sebesar 

0,00216, dan nilai standard deviation sebesar 0,00299. Nilai minimum return tidak 
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normal hari ke 3 sesudah pengumuman dividen (t3) adalah 0,00022, nilai 

maximum sebesar 0,04452, nilai mean sebesar 0,00322, dan nilai standard 

deviation sebesar 0,00783. Nilai minimum return tidak normal hari ke 2 sesudah 

pengumuman dividen (t2) adalah 0,00019, nilai maximum sebesar 0,05655, nilai 

mean sebesar 0,00343, dan nilai standard deviation sebesar 0,00986. Nilai 

minimum return tidak normal hari ke 1 sesudah pengumuman dividen (t1) adalah 

0,00017, nilai maximum sebesar 0,04294, nilai mean sebesar 0,00274, dan nilai 

standard deviation sebesar 0,00753. 

Sedangkan nilai minimum return tidak normal pada hari ke  0 

pengumuman dividen (t0) adalah 0,00014, nilai maximum sebesar 0,03744, nilai 

mean sebesar 0,00317, dan nilai standard deviation sebesar 0,00732. Selain itu, 

nilai minimum return tidak normal hari ke 1 sebelum pengumuman dividen (t-1) 

adalah 0,00016, nilai maximum sebesar 0,10655, nilai mean sebesar 0,00516, dan 

nilai standard deviation sebesar 0,01870. Nilai minimum return tidak normal hari 

ke 2 sebelum pengumuman dividen (t-2) adalah 0,00010, nilai maximum sebesar 

0,02438 , nilai mean sebesar 0,00242, dan nilai standard deviation sebesar 

0,00439. Nilai minimum return tidak normal hari ke 3 sebelum pengumuman 

dividen (t-3) adalah 0,00015, nilai maximum sebesar 0,02246, nilai mean sebesar 

0,00221, dan nilai standard deviation sebesar 0,00396. Nilai minimum return tidak 

normal hari ke 4 sebelum pengumuman dividen (t-4) adalah 0,00023, nilai 

maximum sebesar 0,08909, nilai mean sebesar 0,00434, dan nilai standard 

deviation sebesar 0,01554. Nilai minimum return tidak normal hari ke 5 sebelum 
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pengumuman dividen (t-5) adalah 0,00023, nilai maximum sebesar 0,08535, nilai 

mean sebesar 0,00434, dan nilai standard deviation sebesar 0,01488 

Tabel 4.3 di atas menggambarkan nilai standar deviasi yang lebih tinggi 

dibandingkan nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan 

data. Nilai deviasi standar yang lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya 

menunjukkan hasil yang kurang baik, karena deviasi standar mencerminkan 

variasi atau perbedaan data yang relatif besar daripada nilai rata-ratanya. Hal ini 

mengindikasi bahwa tingginya fluktuasi data. 

 

C. HASIL ANALISIS DATA 

1. Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis pertama ingin menguji signifikansi abnormal return. Pada 

penelitian ini sampel yang digunakan adalah 32 perusahaan dan analisis yang 

dilakukan dengan menggunakan uji one sample t-test. Berikut adalah cara untuk 

menghitung abnormal return, angka yang digunakan sebagai contoh pada 

perhitungan ini diambil dari perusahaan BBNI pada laporan keuangan tahun 2015. 

 

 

 

a. Menghitung Actual Return 
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b. Menghitung Expected Return dengan Market Adjusted Model 

 

 

c. Menghitung Abnormal Return 

ARt = Rit – E [Rit] 

ARt = 0,00346 – (- 0,00939) = 0,01285 

d. Uji Normalitas Data 

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji 

kolmogorov-smirnov dengan tingkat signifikansi 5%. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Hasil 

pengujian normalitas dengan menggunakan uji komogorov-smirnov dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Sig. Keterangan 

AAR_Sebelum 0,999 Data Berdistribusi Normal 

AAR_Sesudah 0,998 Data Berdistribusi Normal 

ATVA_Sebelum 0,798 Data Berdistribusi Normal 

ATVA_Sesudah 0,989 Data Berdistribusi Normal 

Sumber: Lampiran 12 
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Berdasarkan hasil uji normalitas di atas dapat dilihat bahwa data 

average abnormal return sebelum dan sesudah menunjukkan nilai signifikansi 

masing masing sebesar 0,999 dan 0,998, nilai ini lebih besar dari ketentuan 

yaitu 0,05, maka data average abnormal return sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen tunai telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

average total volume activity sebelum dan sesudah memiliki nilai sebesar 

0,798 dan 0,989, nilai ini lebih besar dari ketentuannya yaitu 0,05. Maka data 

average total volume activity sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai 

telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas ini semuanya memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga uji beda yang digunakan untuk uji 

statistik paramertrik dengan uji one sample t-test dan paired sample t-test dapat 

dilakukan. 

e. Uji One Sample t-test 

Berikut adalah hasil uji one sample t-test untuk abnormal return pada 5 

hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman dividen tunai. 

 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji One Sample t-test 

Periode Nilai Sig. Kesimpulan 

t5 0,631 Tidak Signifikan 

t4 0,218 Tidak Signifikan 

t3 0,922 Tidak Signifikan 

t2 0,593 Tidak Signifikan 

t1 0,963 Tidak Signifikan 

t0 0,018 Signifikan 

t-1 0,838 Tidak Signifikan 
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t-2 0,975 Tidak Signifikan 

t-3 ,0,224 Tidak Signifikan 

t-4 0,529 Tidak Signifikan 

t-5 0,196 Tidak Signifikan 

Sumber: Lampiran 13 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa average abnormal 

return yang signifikan di bawah 0,05 adalah average abnormal  pada saat t0. 

Sedangkan, untuk periode pengamatan lainnya memiliki nilai di atas 0,05. 

Hasil ini menunjukkan bahwa investor tidak merespon secara signifikan 

terhadap pengumuman dividen tunai pada lima hari sebelum dan 5 hari sesudah 

pengumuman dividen tunai. Tidak adanya abnormal return yang signifikan 

pada hasil ini mengindikasi bahwa sebelum pengumuman dividen tunai 

diumumkan, kemungkinan informasi tidak diketahui investor, para investor 

juga tidak beraksi terhadap adanya pengumuman dividen tunai. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 1 mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Widaryanti (2006), yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

rata-rata abnormal return sebelum maupun sesudah pengumuman dividen 

tunai. Dimana hasil analisis ini memperkuat dugaan bahwa kemungkinan 

informasi pengumuman dividen tidak mempunyai kandungan informasi yang 

cukup untuk mempengaruhi preferensi investor dalam pembuatan keputusan 

investasinya. Hasil yang sama juga dijelaskan oleh Hermawan dan Wijayanto 

(2015), Ardiana dan Susanti (2014) dan  Yusuf dkk (2009). 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan return saham pada 5 hari 

sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman dividen tunai. Maka hipotesis 1 

penelitian ini ditolak. 
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2. Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis 2 yaitu untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan 

antara rata-rata aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen tunai. Analisis yang digunakan adalah paired sample t-test 

yang digunakan untuk mengetahui mengenai perbedaan antara rata-rata aktivitas 

volume perdagangan (total volume activity) sebelum dan sesudah pengumuman 

dividen. Analisis ini digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan suatu nilai 

rata-rata. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk uji beda yaitu rata-rata total 

volume activity 5 hari sebelum dengan 5 haris sesudah pengumuman dividen. 

Berikut adalah langkah-langkah perhitungan untuk rata-rata aktivitas volume 

perdagangan: 

a. Menghitung aktivitas volume perdagangan saham 

Angka yang digunakan sebagai contoh pada perhitungan ini diambil 

dari perusahaan BBNI pada laporan keuangan tahun 2015  

 

 

b. Menghitung rata-rata aktivitas volume perdagangan saham 

Menghitung rata-rata aktivitas volume perdagangan seluruh saham 

yang dijadikan sampel 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa serta pada 

hari H tersebut. 
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c. Uji Paired Sample t-test 

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara TVA sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen tunai, maka dilakukan uji paired sample t-test. 

Nilai yang digunakan adalah nilai rata-rata dari TVA 5 hari sebelum dan rata-

rata TVA 5 hari sesudah pengumuman dividen tunai. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Paired Sample t-test Average Total Volume Activity 
 Paired Differences 

t df Sig. (2-

tailed) 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 
TVA_SEBELUM - 

TVA_SESUDAH 
1,428 4 0,226 -0,00078549 0,00244949 

Sumber: Lampiran 14 

Berdasarkan hasil pengujian paired sample t-test di atas menunjukkan 

bahwa  rata-rata total volume activity sebelum dan sesudah pengumuman dividen 

tunai sebesar 0,00083200 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,226. Hal ini 

menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah 

ditetapkan yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 

penelitian ini ditolak atau tidak terdapat perbedaan antara rata-rata aktivitas 

volume perdagangan yang diperoleh investor sebelum dan sesudah pengumuman 

dividen tunai. 

Hasil penelitian ini mendukung dari peneliti sebelumnya yang dilakukan 

oleh Hermawan dan Wijayanto (2015) yang membuktikan bahwa tidak terdapat 
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perbedaam volume perdagangan yang signifikan sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen tunai. Dalam hal ini dimungkinkan bahwa pengumuman 

dividen tunai tidak mengandung informasi yang kuat sehingga pasar tidak 

bereaksi.  

Dari pengujian tersebut mengindikasi informasi yang diterima investor 

sudah bersifat simetris, sehingga menyebabkan adanya kesamaan terhadap tingkat 

ekspektasi akan return saham. Tingkat ekspektasi yang sama tersebut dapat 

mengindikasi tidak adanya peningkatan terhadap volume perdagangan saham 

antara periode sebelum dan sesudah pengumuman divident tunai. Kondisi tersebut 

mengindikasi bahwa pengumuman dividen tunai tidak dapat mempengaruhi 

jumlah pemegang saham yang ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan 

volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai. Hal ini 

disampaikan oleh Wirdayanti (2006) dan Yusuf dkk (2009). 

 

 

D. PEMBAHASAN 

Pasar dikatakan bereaksi apabila terdapat perbedaan abnormal return dan 

total volume activiy sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai. Hasil dari 

one sample t-test menunjukkan tidak terdapat abnormal return pada 5 hari 

sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman dividen tunai. Hasil uji one sample t-

test menunjukkan nilai sig. (2-tailed) masing-masing hari lebih besar dari 0,05 

yang berarti hasil uji menolek hipotesis 1 penelitian ini. 
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Tidak adanya abnormal return disekitar hari pengumuman dividen ini 

maka pengujian hipotesis 2, yang menduga terdapat perbedaan abnormal return 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai tidak dapat dilakukan pengujian. 

Tentu untuk melihat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen setiap return saham harus terbukti dulu terdapat abnormal 

return, karena return yang diuji tidak memiliki abnormal return, maka tidak dapat 

dilakukan uji beda abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen 

tunai. 

Tidak adanya abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen 

tunai menunjukkan tidak terdapat reaksi pasar akibat peristiwa pengumuman 

dividen tunai. Apabila suatu peristiwa pengumuman mengandung informasi, maka 

hal ini akan menyebabkan perubahan abnormal return di sekitar peristiwa 

pengumuman dividen tunai. Sebaliknya pengumuman tidak mengandung 

informasi, maka tidak akan terjadi perubahan abnormal return di sekitar peristiwa 

penguman dividen tunia (Ardiana dan Nita, 20015). 

Walaupun begitu hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Widaryanti (2006), yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-

rata abnormal return sebelum maupun sesudah pengumuman dividen tunai. 

Dimana hasil analisis ini memperkuat dugaan bahwa kemungkinan informasi 

pengumuman dividen tidak mempunyai kandungan informasi yang cukup untuk 

mempengaruhi preferensi investor dalam pembuatan keputusan investasinya. 

Hasil yang sama juga dijelaskan oleh Hermawan dan Wijayanto (2015), Ardiana 

dan Susanti (2014) dan  Yusuf dkk (2009). 
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Selain itu, Mentari dan Abudanti (2016) menjelaskan bahwa tidak terdapat 

abnormal return disekitar pengumuman dividen tunai, artinya tidak terdapat 

reaksi yang diberikan investor terhadap informasi pengumuman dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Sukaratha (2013) bahwa hasil 

penelitian mereka menjelaskan bahwa pengumuman dividen tunai tidak membawa 

informasi yang sensitif terhadap harga saham, sehingga pengumuman dividen 

secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil pengujian hipotesis 2 penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan total volume activity 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman 

dividen tunai. Hasil penelitian ini dikarenakan informasi pengumuman dividen 

tunai yang dipublikasikan ke pasar tidak dapat menari atau pasar tidak menyerap 

informasi yang berarti dari pengumuman dividen saham ini, sehingga investor 

melakukan tindakan berjaga-jaga sebelum mengambil keputusan investasi. 

Sehingga hipotesis 2 penelitian ini ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat reaksi pasar terhadap 

pengumuman dividen tunai yang menyebabkan perubahan harga saham. Kondisi 

ini disebabkan oleh investor yang kurang sensitif terhadap informasi dari 

persitiwa pengumuman dividen ini. Investor sebelumnya sudah mengetahui 

bahwa perusahaan pasti membagikan dividen sehingga investor menjadi kurang 

sensitif merespon informasi yang terkandung dalam pengumuman dividen tunai. 

Selain itu investor yang kurang sensitif terhadap informasi dari 

pengumuman dividen tunai mengindikasi bahwa investor kurang tertarik dengan 

return saham berupa dividen dan lebih memilih capital gain sebagai return dari 
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investasi yang dilakukan. Capital gain diperoleh dari selisih harga jual saham 

yang lebih besar dari harga beli saham. Berdasarkan hasil penelitian ini investor di 

Indonesia tidak menjadikan dividen sebagai indikator utama memutuskan untuk 

membeli atau menjual saham yang dimiliki. 

Pengumuman dividen tunai tidak menyebabkan reaksi pasar yang dapat 

mempengaruhi harga saham. Harga saham lebih dipengaruhi oleh permintaan dan 

penawaran saham di apsar modal serta kebijakan diluar fundamental perusahaan 

yaitu kondisi ekonomi, sosial, politik, suku bunga serta kebijakan pemerintah. 

Pada kondisi ini psar modal di Indonesia dikatakan tidak dalam kondisi setengah 

kuat, karena tidak terjadi perubahan harga saham akibat pengumuman dividen 

tunai. Pasar dalam kondisi setengah kuat apabila harga sekuritas mencerminkan 

informasi dari masa lalu dan informasi yang dipublikasikan saat ini seperti divden, 

stock split, penerbitan saham baru hingga peristiwa yang terpublikasi sehingga 

berdampak pada aliran kas di masa yang akan datang (Tandelilin, 2010). 


