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ABSTRAK
Penelitian dalam bidang akuntansi keuangan mengalami perkembangan
yang cukup pesat, terutama dalam bidang Pasar Modal. Sehubungan dengan hal
tersebut, berbagai penelitian telah dilakukan terutama untuk menguji antara lain
seperti: kandungan informasi akuntansi (pengaruh informasi keuangan terhadap
return saham), devidend (pengaruh pembayaran deviden terhadap return saham),
dan hal-hal lain yang selalu dikaitkan dengan harga saham dan return saham.
Sebagian besar dari penelitian tersebut adalah menguji efficient capital market,
dimana mereka mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Fama (1970 dan
1991) dalam Prasetyo (2000). Setelah isu, para peneliti akuntansi keuangan
memulai mengembangkan penelitian tentang IOS. Diawali oleh Smith dan Watt
(1992) yang mengusulkan proporsi mengenai asosiasi antar set peluang investasi
atau investment opportunity set (IOS) perusahaan dengan kebijakan pendanaan,
devidend, dan kompensasi. Mereka menggunakan data yang disusun berdasarkan
level industri untuk mendukung hipotesis mereka. Temuan mereka menunjukkan
bahwa perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi menggunakan
hutang yang lebih kecil dalam struktur modalnya, membayar devidend lebih
kecil, dan membayar kompensasi eksekutif lebih besar, dan mengandalkan pada
stock option plans (Prasetyo, 2002). Penilaian Subekti (2000), Fijrijanti (2000),
dan Prasetyo (2000) mengenai perbedaan kebijakan deviden antar perusahaan
yang memiliki level IOS tinggi dengan perusahaan yang memiliki level IOS
rendah menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki level IOS tinggi
mempunyai kebijakan pembayaran deviden yang lebih kecil dibanding dengan
perusahaan yang memiliki level IOS rendah, karena laba yang ditahan yang
dihasilkan perusahaan sebagian besar dialokasikan untuk melakukan ekspansi
(Iswahyuni, 2002).
populasi penelitian ini adalah sebanyak 153 perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEJ sejak tahun 2000 dan sudah mempublikasikan laporan keuangannya dari
tahun 2000 sampai dengan 2002. Sebanyak 87 perusahaan dikeluarkan dari
sampel karena, melanggar kriteria membayar deviden secara berturut-turut dari
tahun 2000 sampai dengan 2002 sebanyak 67 perusahaan dan melanggar kriteria
memiliki saldo laba dan total ekuitas negatif Antara tahun 2000 sampai 2002
sebanyak 20 perusahaan. Sebagai hasil akhir pemilihan sampel, maka pada
penelitian ini akan menggunakan 66 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dari
sample tersebut akan dilakukan analisis factor yang bertujuan untuk
mengelompokan perusahaan bertumbuh dan perusahaan tidak bertumbuh. Dalam
proses pengelompokan tersebut, peneli akan menghilangkan 10% sampel ditengah
karena dianggap tidak ekstrim untuk membedakan klasifikasi perusahaan. Uji
beda pada penelitian ini menggunakan uji beda nonparametric mann whitney test,
karena setelah melalui uji normalitas ternyata data tidak berdistribusi normal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan
dalam kebijakan deviden, return abnormal kumulatif, dan perubahan volume
perdagangan antara perusahaan bertumbuh dan perusahaan tidak bertumbuh. Hal
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ini dibuktikan dengan hasil probabilitas signifikansi t > 0,05 dari ketiga pengujian
variable.
Kata Kunci: kebijakan deviden, return abnormal kumulatif, volume perdagangan,
perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh.

