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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal yang diproksikan pada abnormal 

return dan trading volume activity pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Dalam penelitian ini penulis mengadakan analisis terhadap laporan keuangan yang 

diperoleh dari pojok Bursa Efek Jakarta Universitas Brawijaya Malang. 

Data-data yang digunakan diperoleh dengan mengambil dan mengumpulkan dokumen dari 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dokumen yang dikumpulkan berupa data 

Tanggal Pengumuman Dividen, Closing price, Volume transaksi perdagangan saham harian, 

Jumlah saham beredar dari masing-masing perusahaan tahun 2003– 2004. Data-data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan metode t-test.. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan t-test diketahui bahwa pasar modal yang diproksikan 

pada abnormal return (khususnya BEJ) tidak bereaksi terhadap pengumuman pembayaran 

dividen. Hal ini ditunjukkan dengan hasil t hitung > t tabel selam 19 hari periode penelitian. 

Keadaan ini mungkin disebabkan oleh adanya perubahan perilaku investor, yang berbalik arah 

dengan kembali membeli saham-saham unggulan berkapitalisasi besar. Pada Uji Hipotesis 

Kedau dengan menggunakan one sample t- test menunjukkan rata-rata TVA yang bernilai 

signifikan terdapat pada periode -9,-8,-6 hingga -1, pada saat pengumuman, periode +1,+3 

hingga +9. Dengan demikian peristiwa pengumuman pembayaran dividen menimbulkan reaksi 

pasar yang diproksikan dengan TVA. Peningkatan volume perdagangan dapat memiliki arti 

bahwa volume perdagangan yang meningkat diakibatkan oleh peningkatan permintaan, berarti 

bahwa peristiwa pembayaran dividen merupakan berita baik bagi para pelaku pasar. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan bagi Investor adalah : 

mengingat pengumuman pembayaran dividen mempunyai kandungan informasi yang dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi investor. Investor diharapkan lebih memperhatikan publikasi 

pembayaran dividen perusahaan sebelum melakukan investasi. Para investor dapat mengambil 

keuntungan dari peristiwa publikasi pembayaran dividen tersebut. Bagi emiten pengumuman 

pembayaran dividen akan memberikan keuntungan bagi perusahaan emiten karena dapat 

menaikkan harga saham. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasar atau investor memberikan 

reaksi yang cukup signifikan terhadap publikasi pembayaran dividen  

 


