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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Laila (2017) mengenai  Reaksi 

Pasar Atas Pengumuman Dividen (Studi Pada Emiten Yang Terdaftar Di Jakarta 

Islamic Index). Metode yang digunakan dalam menghitung return ekspektasi 

adalah market adjusted model dengan 21 hari pengamatan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa abnormal return pada Pengumuman dividen meningkat 

maupun menurun tidak terdapat perbedaan. Dan tidak terdapat perbedaan pada  

Trading Volume Activity pada dividen meningkat maupun menurun.  

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar et al (2017) mengenai Impact of 

Cash Dividend Announcements: Evidence from the Indian Manufacturing 

Companies. Objek pada penelitian ini adalah Bursa Efek Mombay India, dengan 

periode selama 180 hari, pengujian penelitian ini menggunakan one sample t-

test. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengumuman dividen kas berpengaruh 

positif terhadap AARs. Keseluruhan hasil penelitian mendukung teori signalling 

dan informasi konten dividen. Uji pairet T-test mengindikasikan perbedaan 

secara signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2015)  mengenai Reaksi 

Investor Atas Pengumuman Perubahan Dividen Sebelum Dan Setelah Ex-

Dividend Date Pada Saham-Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% ditemukan adanya 
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10  hari  abnormal  return  yang  signifikan  pada  pengumuman  dividen  naik  

sedangkan  pada dividen  turun  ditemukan  5  hari  abnormal  return  yang  

signifikan  baik  sebelum  maupun setelah  ex-dividend  date.  Pada  

pengumuman  dividen  naik  maupun  dividen  turun  investor bereaksi negatif 

yang ditandai dengan adanya rata-rata  abnormal return  negatif. Sedangkan 

untuk TVA ditemukan adanya  trading volume activity  yang signifikan 5% dan 

1% dan ratarata  TVA  positif  baik  untuk  pengumuman  dividen  naik  maupun  

dividen  turun.   

Penelitian yang dilakukan oleh Kayana et al (2018) berjudul Reaksi 

Investor Pasar Modal Indonesia Tehadap Pengumuman Dividen (Studi Kasus 

Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-

2017), objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Pasar 

Bursa Efek Indonesia dengan lama hari dalam pengamatan adalah 21 hari 

lamanya. Hasil analisis menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen. 

Hal yang sama juga ditujukan oleh variabel trading volume activity tahun 2017. 

Sedangkan hasil analisis reaksi investor pasar modal Indonesia terhadap 

pengumuman dividen tahun 2016 dengan alat ukur trading volume activity 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume 

activity sebelum dan sesudah pengumuman.  

Penelitian yang dilakukan oleh Setjo (2016) mengenai Pengaruh 

Pengumuman Dividen Saham Terhadap Abnormal Return Dan Trading Volume 

Activity Saham di Bursa Efek Indonesia. Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  
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seluruh  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Teknik 

pemilihan  sampel dengan  purposive sampling  dan diperoleh  15  perusahaan 

yang melakukan  pengumuman  dividen  saham  selama  periode  tahun  2010-

2014. Penentuan  return  estimasi menggunakan  market  adjusted  model. Alat 

uji analisis parametrik  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  dalam  

penelitian  ini  adalah uji paired sample t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa: (1) Pengumuman dividen saham tidak berpengaruh terhadap abnormal 

return, hal ini dibuktikan dengan hasil uji paired sample t-test dengan tingkat 

signifikansi 0,741 (0,741>0,05 (2) Pengumuman dividen saham berpengaruh 

terhadap trading volume activity, hal ini dibuktikan dengan hasil uji paired 

sample t-test dengan tingkat signifikasi 0,000 (0,000<0,05)  

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Sujana (2014) mengenai 

Analisis Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Dividen Tunai Pada Perusahaan 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sample pada penelitian sebesar 

185 perusahaan, analisis data yang digunakan menggunakan uji wilcoxon test. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Hal yang sama juga 

ditunjukkan oleh variabel rata-rata volume perdagangan saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Handoko (2016) mengenai Analisis 

Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Dividen Perusahaan LQ45. Pada 

penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan yang terdftar di LQ45 

dengan lama periode pengamatan adalah 11 hari, Analisis data uji paired t-test . 

Temuan dari penelitian ini bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada 
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abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen dan tidak tidak 

terdapat perbedaan signifikan pada trading volume activity sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen 

Penelitian yang dilakukan oleh  Yulia dan Artini (2015) mengenai 

Dampak Pengumuman Dividen Terhadap Abnormal Return Pada Perusahaan 

Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.  Metode yang digunakan dalam 

menetukan return ekspektasi adalah market model. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah Uji Analisis t (t-test), dengan uji beda dua  rata-rata  untuk  

mengukur  signifikansi  perbedaan  antara  2  kelompok  data. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pengujian pada abnormal return sebelum dan setelah 

pengumuman dividen, mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman 

dividen, yang artinya pengumuman pembayaran dividen menunjukkan reaksi 

pasar dan informasi tersebut merupakan good news yang kemungkinan besar 

akan memberikan keuntungan bagi investor.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Hidayat & Muklisin, (2018) mengenai 

judul Analisis Pengumuman Pembayaran Deviden Terhadap Abnormal Return 

Saham Pada Perusahaan Lq 45 di Bursa Efek Indonesia.  Lama periode 

pengamatan adalah 41 hari, metode yang digunakan dalam menentukan return 

ekpektasi adalah adjusted market model. Dengan hasil menunjukan terdapat 

perbedaan Average Abnormal Return sebelum dan sesudah serta terdapat 

perbedaan Average Trading Volume Activity sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen.  
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Dalam penelitian yang dilkaukan oleh Mayur, (2017) mengenai A study 

on the Impact of Dividen Announcement on Stock Price. Penelitian ini dilakukan 

di perusahaan yang listed di bursa efek Mombay (BSE) pada 21 hari periode 

pengamatan metode yang digunakan dalam perhitungan return ekpektasi adalah 

Market model, dengan hasil menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan Average Abnormal Return sebelum dan sesudah pengumuman 

dividen. 

B. Kajian Pustaka 

1. Signalling hypothesis theory  

Spence (1973) mengumukakan tentang teori sinyal bahwa suatu isyarat 

atau memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha 

memberikan potongan informasi yang relevan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pihak penerima sinyal, pihak penerima kemudian akan menyesuaikan 

perilaku sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Wolk,et al 

(2009) menyatakan  Teori sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi 

antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

informasi tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan 

memberikan sinyal-sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Signalling 

hypothesis theory secara konsisten berhubungan dengan masalah 

pengungkapan, dimana apabila perusahaan mengungkapkan bad news maka 

pasar akan memberikan reaksi yang negatif dan hal ini konsisten dengan 

hipotesis pasar efisien.  Menurut Hartono, (2007) Informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi 
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investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut  

mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar. Signalling 

Theory dalam Ross, et al (2008) menyatakan bahwa keenaikan dividen 

dipandang sebagai berita baik (good news) dan sebaliknya penurunan 

dividen dipandang sebagai berita buruk (bad news). Suatu good news dan 

bad news ini tentunya akan direak simasing-masing berbeda oleh pasar  

Menurut Lukas (1999) Signalling hypothesis theory mengatakan 

bahwa perubahan dividen mengandung beberapa informasi. Ada bukti 

empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, sering diikuti dengan kenaikan 

harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan 

harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para 

investor lebih menyukai dividen dari pada capital gains . Perubahan  

besarnya dividen juga  merupakan  sinyal  bagi  investor. Dividen yang  

semakin  besar  mengakibatkan  investor  mempunyai pengharapan  positif  

terhadap  manajemen,  yaitu  meningkatnya  laba perusahaan.  Perubahan 

dividen yang  semakin  besar  akan  menyebabkan investor tertarik untuk 

membeli saham perusahaan, sehingga harga saham akan  meningkat.  

Sebaliknya,  bila dividen menjadi  semakin  kecil,  maka investor  

mempunyai  pengharapan  yang  negatif  terhadap  perusahaan sehingga 

harga saham akan mengalami penurunan sehngga menimbulkan adanya 

AbnormalReturn (Sharpe et al., 1999) dalam (Anwar, 2016) 

2. Pengertian Pasar Modal 
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Menurut Tandelilin, (2010) pasar modal adalah pertemuan antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

danadengan memperjual belikan sekuritas, sedangkan tempat dimana 

terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Berdasarkan 

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 mendefinisikan 

pasarmodal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

danperdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.  

3. Efisiensi Pasar Modal 

Menurut (Hartono, 2007), Efisien Pasar adalah bagaimana suatu 

pasar berekasi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan 

yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan 

akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya 

mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar tersebut disebut 

dengan pasar efisien.  

Menururt Tandelilin, (2010) pasar efisien adalah pasar yang dimana 

harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua 

informasi yang tersedia. Dalam hal ini informasi yang tersedia bisa meliputi 

semua informasi yang tersedia baik saat ini (misalnya laba perusahaan tahun 

lalu), maupun infromasi saat ini (misal rencana kenaikan dividen tahun ini), 

serta informasi yang bersifat pendapat/opini yang beredar di pasar yang 

dapat mempengaruhi perubahan harga. 

4. Jenis Pasar Efisien 
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Menururt Fama (1970) dalam buku Hartono, 2007 bentuk pasar 

efisien dilihat dari segi informasi di bagi menjadi 3 yaitu: 

a. Efisiensi Pasar bentuk lemah (Weak Form) 

Pasar dikatakan dalam bentuk lemah jika harga-harga dari suatu 

sekuritas tercermin secara penuh (fully reflect) infomasi 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 data masa lalu tidak 

berhubungan dengan nilai sekarang. Jika betuk efisiensi bentuk lemah, 

maka nilai masa lalu tidak dapat tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Hal ini berarti bahwa untukasar efisien 

bentuk lemah investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu 

untuk mendapatkan keuntungan tidak normal. 

b. Efiseinsi pasar bentuk setengah kuat (Semistrong Form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat jika harga-

hargasurat berharga betul-betul menggambarkan seluruh informasi yang 

di publikasikan. Jadi tak seorang pun investor yang mampu memperoleh 

tingkat pengembalian yang berlebihan dengan hanya menggunakan 

sumber-sumber informasi yang dipublikasikan. Termasuk jenis 

informasi ini adalah laporan tahunan perusahaan atauinformasi yang 

disajikan dalam prospektus, informasi mengenai posisiperusahaan 

pesaing, maupun harga saham historis. 

c. Efisiensi pasar bentuk kuat (Strong form) 
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Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, 

termasuk informasi yang privat. Jika pasar modal 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. 

5. Dividen 

Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah 

pajakdikurangi dengan laba ditahan (retained earnings) yang ditahan 

sebagaicadangan bagi perusahaan (Ang, 1997). Pembagian dividen 

ditentukan berdasarkan kebijakan pada perusahaan tersebut ( Anwar, 2015) 

Kebijakan dividen  (dividend  policy) menurut Martono dan Harjito 

(2000:253) dalam merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen atau  dalam bentuk laba ditahan untuk menambah modal 

guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. bagian yang tidak 

terpisahkan dengan keputusan pendanaan suatu perusahaan.   

Kebijakan dividen menurut (Murhadi, 2013) merupakan suatu 

kebijakan yang dilakukan dengan pengeluaran biaya yang cukup mahal, 

karena perusahaan harus menyediakan dana dalam jumlah besar untuk 

keperluan pembayaran dividen. Perusahaan umumnya melakukan 

pembayaran dividen yang stabil dan menolak untuk mengurangi 

pembayaran dividen. Hanya perusahaan dengan tingkat kemampuan laba 
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yang tinggi dan prospek ke depan yang cerah, yang mampu untuk 

membagikan dividen. Perusahaan dengan prospek ke depan yang cerah, 

akan memiliki harga saham yang semakin tinggi. 

6. Proses Pembagian Dividen 

Ketika direksi perusahaan bermaksud untuk membagi  dividen, baik 

berupa dividen  kas maupun dividen  saham, maka diahului dengan 

penerbitan pengumuman pembagian saham. Dalam pengumuman tersebut 

mencantumkan pembayaran dividen, yang meliputi dalam (Priadi, 2018): 

a. Tanggal Pengumuman (announcement date)  

Tanggal pengumuman  dividen  merupakan tanggal resmi 

pengumaman oleh emiten tentang bentuk dan besarnya serta jadwal 

pemayaran dividen yang akan dilakukan.  

b. Tanggal Cum – Dividen (cum – Dividend date)  

Tanggal cum  –  Dividen  merupakan tanggal hari terakhir 

perdagangan saham yang masih melekat hak untuk meendapatkan 

dividen baik dividen tunai maupun dividen saham.  

 

c. Tanggal Ex – Dividen (ex – Dividend date)  

Tanggal dimana perdagangan saham tersebut sudah tidak melekat 

lagi hak untuk memperoleh dividen. 

d. Tanggal pencatatan dalam daftar pemegang saham (date of record)  
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Tanggal dimana seorang harus terdaftar sebagai pemegang saham 

perusahaan publik atau emiten, sehingga ia mempunyai hak memperoleh 

dividen yang diperuntukkan bagi pemegang saham.  

e. Tanggal Pembayaran (payment date)  

Tanggal pembayaran adalah tanggal dimana  dividen dibayarkan 

kepada investor. 

7. Abnormal Return 

Return Tidak Nomal (Abnormal Return) atau excess Return menururt 

(Hartono, 2007) merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 

terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi (return 

yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian return tidak normal 

(abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya dengan return 

ekspektasi. 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝐸[𝑅𝑖,𝑡] 

Keterangan 

Ri,t       : Return sesungguhnya yang terjadi pada sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

E[Ri,t]: Return Ekspektasi pada sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Menururt Brown dan Warent (1995) dalam (Hartono, 2007) dalam 

mengestimasikan return ekspektasi dapat dilakukan dengan 3 model yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mean-Adjusted Model  

Yaitu model disesuaikan rata-rata menganggap bahwa return 

ekspektasi bernilai konstant yang sama dengan rata-rata return realisasi 
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sebelumnya selama periode estimasi. Periode estimasi umumnya 

merupakanperiode sebelum periode peristiwa. Periode peristiwa  (event 

period) disebut juga dengan periode  pengamatan atau jendela  peristiwa 

(event window). Menggunakan model ini, return ekspektasi suatu 

sekuritas padaperiode tertentu diperoleh melalui pembagian return 

realisasi sekuritastersebut dengan lamanya periode estimasi. Lamanya 

jendela tergantungdari jenis peristiwanya. Mean Ajusted Market dapat 

dirumuskan seperti dibawah ini yaitu: 

𝐸[𝑅𝑖,𝑡] =  
∑ 𝑅𝑖,𝑡

𝑡2
𝐽−𝑡1

𝑇
 

Keterangan : 

Ri,t = Return sesungguhnya yang terjadi pada sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

E[Ri,t]= Return Ekspektasi pada sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

T = lamanya peiode estimasi yaitu dari t1 samai t2 

 

 

 

b. Market Model 

Perhitungan return eksapektasi dengan model pasar (Market 

Model) ini dilakukan dengan 2 tahap yaitu (1) membentuk model 

ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi 

dan (2) menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return 

ekspektasi diperiode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan 
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menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Ri,j= αj + βi . RMj + εi.j 

Keterangan : 

Ri,j= return realisasi sekuritas ke-i pada periode ke-j 

αj = intercept untuk sekuritas ke-i 

βi= Koefisien Slope yang yang merupakan beta dari sekuritas ke-i 

RMj= return indeks pasar pada periode estimasi ke-j yang dapat di hitung 

dengan rumus RMj = (IHSGn – IHSGn-1)/IHSGn-1, dengan IHSG merupakan 

Indeks Harga Saham Gabungan 

εi.j = kesalahan residual sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

c. Market Adjusted Model 

Model ini beranggapan bahwa penduga yang terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat 

tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu 

menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, 

karena  return  sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan  return 

pasar, dengan rumus :  

E[Ri,t] = RMj 

Dengan Rumus Rm (Return market) 

RMj(Return Market) =
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝐿𝑡−1
 

Keterangan 

RMj : Return Market 

IHSGt : Indeks Harga Saham Gabungan periode ke t 

IHSGt-1: Indeks Harga Saham Gabungan  periode t-1 
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8. Volume Perdagangan Saham  

Volume perdagangan saham merupakan rasio antara jumlah lembar 

saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah saham 

yang beredar pada waktu tertentu. Jumlah saham yang diterbitkan tercermin 

dalam jumlah lembar saham saat perusahaan tersebut melakukan emisi 

saham Utami (2017).  Volume perdagangan adalah banyaknya lembar saham 

suatu emiten yang diperjual belikan di pasar modal setiap hari bursa dengan 

tingkat harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli saham melalui 

perantara (broker) perdagangan saham di pasar modal. Volume perdagangan 

saham juga dipergunakan untuk mengukur apakah para pemodal individu 

mengetahui informasi yang dikeluarkan perusahaan dan menggunakannya 

dalam pembelian atau penjualan saham sehingga akan mendapatkan 

keuntungan di atas normal. Volume perdagangan saham merupakan hal yang 

penting bagi seorang investor, karena volume perdagangan saham 

menggambarkan kondisi efek yang diperjual belikan di pasar modal. Bagi 

investor, sebelum melakukan investasi atau penanaman modal hal terpenting 

adalah tingkat likuiditas suatu efek. Dalam penelitian ini volume 

perdagangan saham dihitung berdasarkan trading volume activity yang 

dirumuskan sebagai perbandingan jumlah saham i yang diperdagangkan 

pada saat t dengan jumlah keseluruhan saham i yang beredar saat t. (Setjo, 

2016b) 

𝑇𝑉𝐴 =
∑ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 

∑ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

C.    Hipotesis 
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Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak 

dikurangi dengan laba ditahan (retained earnings) yang ditahan sebagai 

cadangan bagi perusahaan (Ang, 1997). Bagi para investor, pengumuman 

dividen saham, merupakan informasi penting  yang  dibutuhkan  dalam  

melakukan  analisis  untuk  menilai  prospek perusahaan di masa yang akan 

datang. Pengumuman pembagian dividen  dapat  menimbulkan  reaksi  pasar  

jika  dinilai  mengandung  suatu  informasi  dan  dapat berpengaruh terhadap 

harga saham dan jumlah saham yang beredar di pasar (Kayana et al , 2018)  

Menurut Hartono, (2007) Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut  mengandung nilai positif, 

maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

dan diterima oleh para pelaku pasar. Signalling Theory dalam Ross, et al, 

(2008). (2008) menyatakan bahwa keenaikan dividen dipandang sebagai berita 

baik (good news) dan sebaliknya penurunan dividen dipandang sebagai berita 

buruk (bad news). Suatu good news dan bad news ini tentunya akan direaksi 

simasing-masing berbeda oleh pasar. Kenaikan dalam rasio pembayaran 

dividen dapat diinterpretasikan sebagai informasi bahwa perusahaan memiliki 

profitabilitas masa depan yang   baik (good news), dan  harga saham perusahaan  

akan  bereaksi positif (naik) hal tersebut menyebabkan harga saham perusahaan 

ini pun meningkat dan investor menganggap kenaikan ini akan terus berlanjut 

di masa depan. Dengan meningkatnya harga saham itu artinya pengumuman 

dividen saham memiliki kandungan informasi yang penting bagi investor untuk 
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mendapatkan abnormal return. Sebaliknya  pengumuman dividen dianggap 

kabar buruk (bad News) karena  sinyal yang diberikan menunjukan  bahwa 

kinerja perusahaan tersebut mengalami penurunan yang mengisyaratkan 

prospek perusahaan di masa depan tidak baik atau buruk (bad news) dan 

karenanya harga saham akan cenderung turun (Megawati & Oktanina, 2016)  

Anwar et al (2017), Anggraini(2015), Sularso (2003),  Yulia dan Artini 

(2015) dan Ilina et al (2015) menunjukan hasil bahwa terdapat perbedaan 

antara Average Abnormal Return sebelum dan sesudah pengumuman dividen 

H1 : Terdapat perbedaan antara Average Abnormal Return sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen 

Volume perdagangan saham menurut Husnan, (2000) merupakan rasio 

antara jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu 

terhadap jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu . (Wolk dkk., 

2009)menyatakan  Teori sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi 

antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

informasi tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan 

memberikan sinyal-sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Signalling 

hypothesis theory secara konsisten berhubungan dengan masalah 

pengungkapan, dimana apabila perusahaan mengungkapkan bad news maka 

pasar akan memberikan reaksi yang negatif dan hal ini konsisten dengan 

hipotesis pasar efisien.  Menurut Hartono, (2007) Informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut  
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mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar. Volume 

perdagangan saham ini juga merupakan salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap peristiwa atau informasi yang 

ada di pasar modal. Besar kecilnya perubahan rata-rata TVA antara sebelum 

dan sesudah dividen merupakan ukuran besar kecilnya akibat yang ditimbulkan 

oleh adanya pengumuman dividen terhadap volume perdagangan saham. 

Pengumuman dividen juga dapat mengakibatkan kenaikan harga saham 

menyusul penurunan segera setelah pembagian dividen . Hal ini disebabkan 

karena banyak investor kecil menganggap saham setelah pengumuman dividen  

lebih terjangkau dan mereka membeli saham tersebut. Mereka akhirnya 

meningkatkan permintaan yang menyebabkan harga naik dan terjadi 

peningkatan trading volume activity (Setjo, 2016) 

Penelitian Setjo (2016), Hidayat (2009), dan Kayana et al (2018) dalam 

penelitian mengenai analisis perbedaan Average Trading Volume Activity baik 

sesudah maupun sebelum pengumuman dividen menunjukan hasil yaitu 

terdapat perbedaan Trading Volume Activity sesudah dan sebelum 

pengumuman dividen  

H2 : Terdapat perbedaan antara Average Trading Volume Activity sebelum 

dan sesudah pengumuman dividen 

  



 

25 
 

 

D.    Kerangka pemikiran 
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