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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi asset keuangan jangka 

panjang atau long-term financial asset. Pasar modal memungkinkan 

terpenuhinya kebutuhan investasi dana jangka panjang untuk investasi jangka 

panjang dalam bentuk bangunan, peralatan dan sarana produksi lainnya. 

Bentuk umum surat berharga yang diperjual belikan seperti saham dan obligasi 

(Agus, 2010). Pada dasarnya menururt (Tandelilin, 2010) Pasar modal 

memiliki dua fungsi sekaligus,  yang pertama fungsi ekonomi karena pasar 

modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua orang yang 

berkepentingan, sedangkan fungsi kedua  dari pasar modal adalah memberikan 

imbalan (return) bagi  para  investor sesuai dengan investasi yang ditanamkan 

di suatu perusahaan  

Alasan umum mengapa para investo memilih instrumen investasi pasar 

modal adalah untuk mendapat dividen (yield) dan capital gain. Investor selaku 

pihak yang mempercayakan dananya untuk dikelola perusahaan perlu terlebih 

dahulu menilai perusahaan, agar dana yang ditanamkan diperusahaan benar-

benar menguntungkan bagi investor.  Dalam melakukan penilaian terhadap 

perusahaan, investor sangat membutuhkan informasi-informasi yang berkaitan 

dengan perusahaan tersebut, salah satu informasi yang paling besar 

mendapatkan respon dari masyarakat adalah pengumuman dividen (Yulia et al 
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2015). Informasi yang relevan ini dapat mempengaruhi harga sekuritas di pasar 

modal, seperti yang dinyatakan oleh Jogiyanto (2007), bahwa kunci utama 

untuk mengukur pasar yang efisien adalah dengan melihat hubungan antara 

harga dan informasi.  

Informasi  mengenai  prospek  perusahaan  yang  terkandung  dalam 

pengumuman  dividen  inilah  yang  akan  dijadikan  refrensi  investor  dalam 

melakukan transaksi di pasar modal. Dalam teori Efficiency Market 

Hypothesis,  harga saham bereaksi terhadap informasi yang ada termasuk 

didalamnya adalah informasi tentang pembagian dividen. Informasi tentang 

pembagian dividen dipercaya akan dapat  mempengaruhi   perilaku  harga   

saham   di   bursa   akibat   aksi   investor yang  menginginkan  keuntungan  

dari  kejadian  tersebut  dengan  demikian  harga saham tersebut akan 

mengalami kenaikan maupun penurunan sebanding dengan nilai dari return dan 

abnormal  return  yang  telah  didapat (Tandelilin, 2010). Pada tahun 2017 

jumlah perusahaan yang membagikan dividen di perusahaan yang terdaftar di 

Indeks LQ 45 sebesar 40 perusahaan, serta pergerakan Indeks Harga aham 

Gabungan LQ45 pada tahun 2018 , dilihat dari grafik 1.1 dan 1.2 sebagai 

berikut: 
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Grafik 1.1. 

Jumlah Perusahaan yang membagikan dividen Januari - Desember 2018 

 

Sumber: Hasil olah data 

Grafik 1.2 

Rata- Rata Indeks Harga Saham Gabungan LQ45 tahun 2018 

 
Sumber: Hasil olah data 

 

Dari dua grafik tersebut menjelaskan banyaknya perusahaan yang 

membagikan dividend yang dibandingkan dengan pergerakan IHSG LQ45 

pada periode bulan Januari 2018- desember 2018. Banyak peruahaan yang 

mengumumkan dividen yaitu pada bulan Mei sebesar 14 perusahaan dengan 

rata-rata IHSG LQ45 bulan Mei sebesar Rp 941, hal tersebut seharusnya ketika 
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perusahaan memberikan sinyal berupa informasi pengumuman dividen di 

respon baik dengan meningkatnya harga saham akan tetapi pada grafik tersebut 

menunjukan penurunan secara secara berturut-turut.  

 Dalam Dividend Signalling Theory, 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 direaksi masing-masing berbeda oleh 

pasar. Pengumuman dividen meningkat yang dianggap sebagai suatu informasi 

baik atau good news memberikan arti bahwa suatu perusahaan tersebut 

memiliki prospek yang baik dan tingkat likuiditas yang baik. Pembagian 

dividen merupakan suatu tindakan yang membutuhkan biaya tinggi, sehingga 

tidak semua perusahaan mampu melakukannya. Prospek perusahaannya yang 

baik inilah yang akan direspon yang menyebabkan  pasar cenderung bereaksi 

positif di tandai dengan meningkatnya permintaan dan penwaran harga saham 

sehingga membuat harga saham menjadi naik. Dan Reaksi pasar yang positif 

tercermin dari adanya abnormal return yang positif serta terjadi perubahan 

volume perdagangan positif yang terjadi sekitar tanggal pengumuman 

pembagian dividen dalam (Widodo & Laila, 2017). Sebaliknya, publikasi 

dividen yang menyatakan pembagian lebih rendah dari tahun sebelumnya 

dianggap sebagai isyarat negatif atau bad news, sebab investor menduga bahwa 

emiten tersebut mengalami penurunan pendapatan di masa depan. Reaksi pasar 

terhadap informasi dalam publikasi ditunjukkan 
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 oleh adanya perubahan harga saham. Perubahan harga saham, umumnya 

dinyatakan dengan ukuran abnormal return (Zainafree, 2005) serta terjadi 

perubahan volume perdagangan negative (Wahyuni & Sukartha, 2012) 

Penelitian Anwar et al (2017), Anggraini (2015), Hidayat & Muklisin 

(2009) , (Yulia et al (2015) dan Joshi and Mayur (2017) dalam penelitian 

mengenai pengaruh pengumuman dividen terhadap Average Abnormal Return 

baik sesudah maupun sebelum menunjukan hasil yaitu terdapat perbedaan 

Abnormal Return sesudah dan sebelum pengumuman dividen  

Penelitian Hidayat & Muklisin (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  

Adapun penelitian Handoko (2016), Putra & Sujana (2014) dan 

Widodo & Laila (2017) dalam penelitian mengenai pengaruh pengumuman 

dividen terhadap Average Abnormal Return dan Average Trading Activity  baik 

sesudah maupun sebelum  menunjukan hasil penelitian yang berbeda, 

berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil yang menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan AAR maupun ATVA sebelum maupun sesudah tanggal 

pengumuman dividen serta penelitian Setjo, (2016)menunjukan hasil bahwa 

tidak terdapat perbedaan AAR sebelum dan setelah pengumuman dividen, 

namun  terdapat perbedaan ATVA sebelum dan Sesudah pengumuman dividen 
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Dalam penelitian ini objek yang di gunakan adalah Indeks LQ45, hal 

tersebut dikarenakan perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 merupakan 

saham teraktif di bursa saham, serta mempunyai tingkat kapitalisasi dan 

liquiditas yang tinggi . Dari beberapa  hasil penelitian yang telah dilakukan 

terdapat ketidak konsistensi penelitian terdahulu mengenai perbedaan 

Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sehingga dari ketidak 

konsistensian hasil penelitian tersebut membuat peneliti  tertarik untuk menguji  

dan meneliti kembali tentang 

“Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan 

Sesudah Pengumuman Dividen Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di 

Indeks LQ 45” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang  telah dipaparkan diatas di dapat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan Sesudah tanggal 

pengumuman dividen  pada perusahaan Indeks LQ45 tahun 2018-2019? 

2. Apakah terdapat perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan Sesudah 

tanggal pengumuman dividen pada perusahaan Indeks LQ45 tahun 2018-

2019? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk menguji dan menganalisis terkait dengan perbedaan Abnormal 

Return sebelum dan sesudah tanggal pengumuman dividen pada Indks 

LQ45 

b. Untuk menguji dan menganalisis terkait dengan perbedaan  Trading 

Volume Activity sebelum dan Sesudah tanggal pengumuman dividen 

pada perusahaan Indeks LQ45  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan mengenai pengaruh serta perbedaan Abnormal Return dan 

Trading Volume Activity sebelum dan sesudah tanggal pengumuman 

Dividen 

b. Secara Praktis 

             Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

para Perusahaan, ivnestor maupun pembaca mengenai reaski pasar atas 

pengumuman dividen sebelum maupun sesuah terhadap Abnormal 

Return dan Trading Volume Activity 

 

 

 


