
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan besar maupun perusahaan kecil tentu membutuhkan dana 

untuk kegiatan operasionalnya. Dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dari 

dana sendiri, pinjaman maupun penerbitan modal (saham). Ketika perusahaan 

besar memerlukan dana, maka perusahaan akan menerbitkan saham atau 

melakukan IPO (Intial Public Offering) untuk memperoleh tambahan modal. 

Masing-masing perusahaan yang telah IPO kemudian melaporkan 

keuangannya, sehingga nilai perusahaan lebih mudah untuk diukur.  Laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan kemudian dijadikan alat bagi 

investor dalam membuat keputusan investasi. 

Investor mempunyai beberapa pertimbangan dalam membuat 

keputusan,  seperti harga saham, capital gain, laba perusahaan, dan 

pembagian dividen. Meskipun pasar modal Indonesia sempat terpuruk namun 

sekarang telah kembali berkembang dengan baik, sehingga menyebabkan 

banyaknya perubahan pada peserta pasar modal. Kondisi ini terjadi dan 

menyebabkan perubahan harga saham relatif tinggi. 

 Harga saham akan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan 

penawaran yang terjadi atas harga saham di pasar sekunder. Tinggi rendahnya 

harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pembeli dan 

penjual tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan.  



Selain harga saham, investor juga melakukan penilaian terhadap 

perusahaan tempat investor berinvestasi. Investor juga menilai kemampuan 

emiten menghasilkan laba. Apabila laba meningkat secara teoritis harga 

saham juga meningkat. Investor juga menilai laporan keuangan perusahaan 

untuk mengestimasi keuntungan di masa mendatang. Selanjutnya yang tidak 

terlepas dari penilaian investor adalah pembagian dividen.  

Ketika berinvestasi kebutuhan investor bukan hanya mencari capital 

gain tapi juga untuk memperoleh dividen. Kebijakan dividen sangat penting 

untuk manajer, pemimpin dan pemegang saham, hal ini penting bagi investor 

karena investor menilai dividen bukan hanya sebagai pendapatan tapi juga 

untuk menilai masa depan dari suatu perusahaan.  

Menurut Agus Sartono dan Sri Dwi Ari Ambarwati, kebijakan dividen 

menyangkut keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Dividen 

berupa pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham 

yang berasal dari pendapatan atau earning  dalam bentuk kas atau saham. 

Capital gains merupakan  keuntungan modal yang akan diperoleh pemegang 

saham jika menginvestasikan kembali pendapatannya dalam jangka panjang. 

Dividen dibagikan perusahaan dalam kurun waktu kuartal atau bisa 

sesuai kebijakan perusahaan, bahkan bisa pula dividen tidak dibagikan 

dengan alasan tertentu. Perusahaan juga tidak membagi dividen ketika nilai 

dividen yang dibagikan menurun dari tahun sebelumnya, karena ketika nilai 



dividen menurun berarti menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba juga menurun. Kemudian secara teoritis maka harga saham juga akan 

menurun.  

Keputusan tentang berapa banyak bagian keuntungan yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham, dan berapa banyak yang akan ditahan 

menjadi salah satu tanggungjawab manajer keuangan. Kebijakan dividen 

mempunyai arti penting bagi perusahaan. Informasi keuangan tidak hanya 

berguna bagi perusahaan namun juga berguna bagi investor. Bagi investor 

yang berinvestasi ke perusahaan dalam bentuk saham, mempunyai beberapa 

keuntungan.  

Miller dan Modigliani (dalam Sartono 2001: 282) berkesimpulan 

bahwa reaksi investor terhadap perubahan dividen berbeda dibanding laba 

ditahan, namun harga saham berubah mengikuti perubahan dividen semata-

mata karena adanya kandungan informasi dalam pengumuman dividen. Pada 

umumnya ketika perusahaan mengumumkan akan dibagi dividen permintaan 

akan saham naik, sehingga harga saham juga mengikuti naik. Beberapa 

investor lebih menyukai dividen daripada capital gain, hal ini disebakan 

karena dividen lebih pasti dibandingkan dengan capital gain di masa depan.  

Pada penelitian sebelumnya ada yang menyebutkan bahwa 

pengumuman pembayaran dividen tunai tidak berpengaruh pada perubahan 

harga saham. Namun penelitian lain menyatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari pengumuman terhadap perubahan harga saham. Kemudian 

penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh pengumuman 



pembayaran dividien tunai terhadap perubahan harga saham dengan 

menggunakan metode, obyek dan periode penelitian yang berbeda. Metode 

yang digunakan adalah event study dengan melihat pergerakan harga saham 

di pasar modal. Kemudian untuk melihat reaksi maka dihitung menggunakan 

abnormal return pada dividen naik maupun dividen turun, hipotesis di uji 

dengan uji t untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari pengumuman.  

Selanjutnya sebagai sebuah indikator indeks diperlukan untuk 

mengamati pergerakan harga dari sekuritas-sekuritas. BEI mempunyai 

beberapa indeks, yaitu indeks harga saham gabungan (IHSG), indeks liquid 

45 (ILQ-45), Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Papan Utama dan Indeks 

Papan Pengembangan, IDX 30, Indeks Sri Kehati, Indeks Pefindo, Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Indeks Kompas 100. Pada tanggal 10 

Agustus 2007, BEI (Bursa Efek Indonesia) bekerja sama dengan harian 

Kompas merilis indeks yang baru yang disebut dengan Indeks Kompas 100. 

Indeks ini berisi dengan 100 Saham yang berkategori mempunyai liquiditas 

yang baik, kapitalisasi pasar yang tinggi, fundamental yang kuat, serta kinerja 

perusahaan yang baik. 

Dalam penelitian sebelumnya, obyek yang sering digunakan adalah 

JII (Jakarta Islamic Index) dan saham LQ 45. Berbeda dengan penelitian ini 

dimana obyek yang digunakan adalah saham Kompas 100. Kompas 100 

merupakan saham yang memiliki liquiditas baik dari segi harga dan transaksi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang: 



Pengaruh Pengumuman Pembayaran Dividen Tunai Terhadap Perubahan 

Return Saham (Studi Pada Saham Kompas 100 Yang Terdaftar di BEI). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya 

menunjukkan ada perbedaan beberapa penelitian tentang pengaruh 

pengumuman pembayaran dividen tunai pada perubahan return saham. 

Selanjutnya yang menjadi rumusan masalah adalah apakah ada pengaruh 

pengumuman pembayaran dividen tunai terhadap perubahan return saham 

sebelum dan sesudah pengumuman pada perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks Kompas 100? 

 

C. Tujuan 

Hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui 

perubahan return saham sebelum dan sesudah pengumuman pembayaran 

dividen pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100. 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan penelitian yang akan diteliti adalah pada perusahaan Kompas 

100 di BEI. Masalah yang diteliti sebatas pengumuman pembayaran dividen 

tunai pada declaration date yang tercatat di BEI dengan melihat perubahan 

harga saham harian. Batasan masalah dalam penelitian yang akan diteliti 



merupakan kelemahan dari penelitian karena mengesampingkan faktor-faktor 

diluar dividen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui pengaruh dari 

pengumuman pembayaran dividen terhadap harga saham, maka investor 

dan calon investor dapat mempertimbangkan waktu untuk berinvestasi 

setelah pengumuman pembayaran dividen. Kegunaan yang selanjutnya 

adalah  dapat digunakan untuk mengambil keputusan apakah akan 

membeli, menjual atau menahan saham. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan di dalam membuat keputusan rasional yang sesuai dengan 

tujuan perusahaan dan dapat dijadikan dasar menilai dan menganalisa 

kinerja perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kesempatan 

untuk mengadakan pengkajian ulang dan implementasi dari ilmu-ilmu 

dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan nantinya 

sehingga dapat dikembangkan. 

 


