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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan tempat untuk memperjualbelikan berbagai 

invetasi keuangan jangka panjang seperti, saham, obligasi, instrumen-instrumen 

derivatif, dan lainnya. Pasar modal biasanya dipilih oleh sebagian besar investor 

karena dinilai dapat memberikan tingkat return yang maksimal pada tingkat risiko 

yang tertentu ataupun mendapatkan return yang tertentu pada tingkat risiko yang 

minimal. 

Investor yang menanamkan modal di suatu perusahaan berupa saham 

tentunya mengharapkan keuntungan dari penginvestasian tersebut. Untuk 

memberikan timbal balik berupa keuntungan berinvestasi pada perusahaan, maka 

perusahaan yang menerbitkan saham akan membagikan keuntungan berupa 

dividen atau capital gain kepada investor.  

Dividen berarti pembagian sejumlah laba perusahaan kepada pemilik 

saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dalam periode tertentu. 

Sedangkan capital gain adalah keuntungan yang didapatkan oleh investor 

bilamana investor menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi daripada 

pada saat membelinya. Keuntungan inilah yang biasanya diburu oleh para 

spekulator dalam meningkatkan keuntungan dalam jangka pendek dengan peluang 

naik turunnya harga saham dalam waktu yang relatif singkat.  
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Para investor yang memanfaatkan peluang ini untuk dapat memperoleh 

capital gain yang maksimal setidaknya harus memiliki informasi-informasi yang 

aktual mengenai kondisi makro seperti perubahan tingkat suku bunga, dan 

pertumbuhan ekonomi, kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan yang telah go 

public untuk memprediksi pergerakan pasar. Beberapa kebijakan perusahaan yang 

mungkin mempengaruhi perubahan harga saham adalah pengumuman 

pembayaran dividen, pendapatan perusahaan, dan kondisi perusahaan. 

Para pemegang saham sangat memperhatikan laporan dividen dalam 

analisisnya berinvestasi khususnya pada perubahan dividen, karena dengan 

laporan tersebut para investor dapat menilai keseluruhan kinerja perusahan 

mengenai prospek dan risiko. Maka dengan adanya perubahan laporan dividen, 

para investor dapat berspekulasi terhadap kemungkinan perubahan harga saham 

apakah akan naik ataupun turun. Harga saham optimis akan naik apabila 

perubahan pembagian dividen mengalami kenaikan, dan sebaliknya harga saham 

optimis akan turun apabila perubahan pembagian dividen mengalami penurunan. 

Perubahan harga saham tersebut menyebabkan adanya capital gain/loss oleh para 

investor dan berpengaruh terhadap return portofolio. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sularso (2003) menyimpulkan 

bahwa harga saham bereaksi negatif terhadap informasi pengumuman dividen 

naik pada saat ex-dividen date, dan bereaksi positif terhadap informasi 

pengumuman dividen turun pada saat ex-dividend date. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa terdapat perubahan harga saham yang signifikan sebelum dan 

sesudah ex-dividend date. Hal ini dapat dilihat dari abnormal return sesudah ex-
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dividend date lebih besar dari abnormal return sebelum ex-dividend date. Maka 

penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari perubahan dividen 

dengan return saham. 

Selain itu pengaruh perubahan dividen dengan return saham juga 

dibuktikan dengan penelitian oleh Siaputra & Atmadja (2006)  yang menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata harga saham sebelum ex-dividend date dan nilai rata-rata 

harga saham sesudah ex-dividend date secara statistik berbeda signifikan. Hal ini 

mengindikasikan, bahwa terjadi pergerakan harga saham yang signifikan selama 

antara dua periode observasi tersebut akibat pengumuman pembagian dividen. 

Lebih lanjut, besarnya perubahan harga saham tersebut secara statistik tidak 

berbeda dengan nilai dividen per lembar saham yang dibagikan. Secara lebih 

spesifik diketahui bahwa harga saham cenderung turun sesudah ex-dividend date, 

bila return yang diperoleh dari dividen yang diumumkan mengalami peningkatan 

sesuai dengan yang diharapkan oleh investor dibandingkan dengan dividen yang 

dibagikan pada periode yang sebelumnya, demikian pula sebaliknya. 

Penelitian oleh Virda & Karlina (2009) memberikan hasil bahwa 

pengumuman kenaikan dividen berpengaruh positif. Sedangkan pengumuman 

penurunan dividen berpengaruh negatif terhadap return saham sebelum dan 

sesudah ex-dividend date di Bursa Efek Indonesia. Maka penelitian ini pun 

menyetujui adanya pengaruh antara perubahan dividen dengan return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Christian (2004) memberikan hasil yang 

berbeda bahwa tidak ada reaksi yang signifikan dari investor atas pengumuman 
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perubahan dividen. Dengan kata lain penelitian tersebut menolak adanya pengaruh 

terhadap perubahan dividen. 

Hasil yang berbeda pula diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh Yi 

Liu, et.al (2008). Sampel yang digunakan 2.337 kasus pengumuman dividen dari 

periode Februari 1927 sampai dengan Desember 1999 pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar pada NYSE, AMEX, dan NASDAQ. Kesimpulan yang 

dapat mereka ambil dari penelitian tersebut adalah pengumuman penurunan 

pembagian dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return. 

Dari penelitian ini diketahui  bahwa perusahaan yang melakukan pengumuman 

penurunan dividen memiliki pola pergeseran harga yang sama dengan perusahaan 

yang memiliki kinerja keuangan yang mirip namun tidak memberikan 

pengumuman penurunan pembagian dividen.  

Dari studi penelitian yang telah dilakukan, ternyata masih terdapat hasil 

yang kontradiksi terhadap pengumuman dividen. Maka peneliti tertarik untuk 

melakukan pengujian ulang terhadap: PENGARUH PERUBAHAN DIVIDEN 

TERHADAP RETURN SAHAM.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

Apakah perubahan dividen berpengaruh terhadap return saham? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari perubahan 

dividen naik maupun turun terhadap return yang akan didapat oleh investor 

dengan penelitian pada saham perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2007-

2009. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa 

pengumuman pembagian dividen berpengaruh terhadap tingkat return 

saham. 

2. Bagi pembaca dan investor, penelitian ini dapat menjadi penambah ilmu 

dan informasi dalam hal penginvestasian berdasarkan pengumuman 

dividen dalam pasar saham. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

referensi untuk penelitian yang terkait dengan masalah return saham. 
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