
 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indikator dari perekonomian suatu negara dapat dilihat dari pergerakan 

sistem keuangan negara tersebut. Sistem keuangan adalah kumpulan dari beberapa 

pasar, institusi, hukum, peraturan dan instrument keuangan seperti obligasi, saham 

dan instrument kuangan lainnya yang diperjualbelikan, penetapan suku bunga dan 

tersedianya jasa keuangan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi negara 

tersebut baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya salah satu pasar 

terpenting dalam sistem keuangan adalah pasar modal yang merupakan pasar 

tempat memperjualbelikan sekuritas yang biasanya berumur lebih dari satu tahun. 

Sekuritas tersebut antara lain adalah saham, obligasi, waran, option dan lain-lain. 

Fungsi utama dari pasar modal adalah mengalokasikan arus dana dari unit 

ekonomi yang mempunyai surplus tabungan (surplus budget unit) kepada unit 

ekonomi yang mempunyai defisit tabungan (defisit budget unit). (Marquis, 2006) 

Setiap negara, pasar modal dilihat sebagai tempat berinvestasi yang sangat 

menarik dan memiliki peran yang penting untuk perekonomian negara karena 

secara signifikan dapat membantu perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh 

karena itu perkembangan pasar modal dan perusahaan menjadi salah satu 

indikator kemajuan perekonomian yang perlu terus dikembangkan. Perusahaan 

dalam tujuannya meningkatkan profit dan terus berkembang baik perusahaan 

besar maupun kecil membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya. 

Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh baik melalui pembiayaan dari dalam 

perusahaan (internal financing) maupun pembiayaan dari luar perusahaan 

(external financing). Sumber pembiayaan eksternal diperoleh perusahaan dengan 



 

 

melakukan pinjaman kepada pihak lain atau menjual sahamnya kepada 

masyarakat (go public) di pasar modal. Sedangkan sumber pembiayaan modal 

internal adalah berupa pemanfaatan laba yang ditahan (retained earnings), yaitu 

laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. 

Pasar modal sebagai external financing untuk perusahaan memiliki dua 

pihak yang berperan penting yaitu emiten dan investor. Emiten adalah Perusahaan 

yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di 

bursa efek. Sedangkan investor adalah pemodal yang akan membeli atau 

menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Selanjutnya, dalam 

pasar modal dari semua aset yang di perdagangkan, saham adalah instrument yang 

populer menjadi sasaran investasi para investor. Saham dikenal sebagai 

instrument yang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi tetapi menawarkan 

prospek yang substantial dari capital gain jika nilai saham naik, tetapi kerugian 

juga dapat terjadi jika nilai saham tersebut turun. Investor yang menginvestasikan 

dananya di pasar modal bertujuan untuk memperoleh imbalan atau pendapatan 

dari dana yang diinvestasikan tersebut baik berupa dividen atau capital gain. 

Dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para 

pemegang saham sedangkan retained earnings merupakan bagian keuntungan 

perusahaan yang akan ditahan untuk reinvestasi. 

 Keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak seluruhnya digunakan untuk 

keperluan pendanaan operasionalnya. Perusahaan harus memeriksa relevansi 

antara laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali dengan laba yang 

dibagikan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Pertumbuhan 

perusahaan dan dividen adalah kedua hal yang diinginkan perusahaan tetapi 



 

 

sekaligus merupakan suatu tujuan yang berlawanan. Untuk mencapai tujuan tadi 

perusahaan menetapkan kebijakan dividen yaitu kebijakan yang dibuat oleh 

perusahaan untuk menetapkan proporsi pendapatan yang dibagikan sebagai 

dividen yang dibayar, berarti semakin sedikit laba yang dapat ditahan dan sebagai 

akibatnya ialah menghambat tingkat pertumbuhan laba dan harga sahamnya. 

Sebaliknya, jika perusahaan ingin menahan sebagian besar labanya tetap di dalam 

perusahaan berarti bagian dari laba yang tersedia untuk pembayaran dividen 

adalah semakin kecil. Akibatnya, dividen yang diterima pemegang saham atau 

investor bisa dan tidak sebanding dengan risiko yang mereka tanggung.  

Oleh karena itu setiap perusahaan memiliki kebijakan dividen yang 

berbeda-beda. Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan harus seimbang antara 

cash dividen yang di bagikan kepada investor dan laba yang di tahan untuk 

pertumbuhan perusahaan di masa depan untuk memaksimalkan kinerja 

perusahaan. Pada tahun 2005 perusahaan yang membagikan dividen berjumlah 

160 perusahaan, jumlah tersebut menurun pada tahun berikutnya yaitu 2006 dan 

2007 sebanyak 156 perusahaan dan 157 perusahaan. Penurnan jumlah perusahaan 

yang membagikan dividen dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti peraturan 

pemerintah, hambatan perjanjian atau kontrak, hambatan internal, perkiraan 

pertumbuhan di masa yang akan datang, pertimbangan pemilik perusahaan dan 

pertimbangan pasar (Astuti, 2004). Selanjutnya jumlah perusahaan yang 

membagikan dividen di BEI meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga 

menjadi 207 perusahaan pada tahun 2010. Jumlah perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang melakukan pembagian dividen dari tahun 2005 sampai 2010 

dapat dilihat pada Tabel 1. 



 

 

Tabel 1. Jumlah Emiten Yang Melakukan Pembagian Dividen di BEI 

(Bursa Efek Indonesia) 

Tahun 

 

Emiten  Yang Melakukan 

Pembagian dividen 

2005 160 

2006 156 

2007 157 

2008 171 

2009 179 

2010 207 

 
   Sumber: www.ksei.co.id 

 

Dalam berinvestasi investor membutuhkan informasi perusahaan untuk 

menentukan keputusan investasi yang akan di ambil sesuai dengan karakter 

investor tersebut. Investor tidak hanya tergantung pada informasi internal 

(financial perusahaan dan pengumuman pembagian dividen), tetapi juga informasi 

luar perusahaan atau eksternal (ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional 

secara keseluruhan). Informasi tentang pengumuman dividen tercermin oleh 

reaksi yang terjadi dipasar modal setelah adanya pengumuman dividen. Akibat 

perubahan pengumuman dividen, maka harga saham akan mengalami 

penyesuaian. Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta mempunyai 

kewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada investor dalam bentuk laporan 

keuangan dan pengumuman besarnya dividen yang dibagikan. Apabila 

pengumuman pembagian dividen nya naik atau turun dapat mengindikasikan 

kinerja perusahaan, sehingga menaikkan atau menurunkan minat investor untuk 

http://www.ksei.co.id/


 

 

menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan harga saham. 

Pada dasarnya perusahaan harus dapat membangun kebijakan dividen dan 

tetap melakukan kebijakan tersebut. Kebijakan dividen bisa saja berubah tetapi 

hal tersebut akan menimbulkan signal yang kurang baik pada investor karena akan 

memberikan kesan ketidakstabilan keuangan perusahaan dan signal tersebut akan 

mempengaruhi harga saham. (Brigham, 1999) 

Sampai saat ini relevansi pengaruh kebijakan dividen terhadap harga 

saham masi menjadi perdebatan. Dalam  hal ini para ekonom terbagi menjadi tiga 

group yaitu sisi kanan adalah group yang konservatif yang percaya bahwa 

kenaikan dalam pembayaran dividen akan menyebabkan kenaikan nilai saham 

perusahaan. Selanjutnya ekonom di sisi kiri berpendapat bahwa pembayaran 

dividen yang lebih tinggi akan mengurangi harga saham. Dan terakhir kelompok 

tengah ekonom percaya bahwa pembayaran dividen tidak mempengaruhi harga 

saham. (Brealey, 2006)  

Teori pendukung group tengah tentang dividen yang tidak relevan 

dikeluarkan oleh Miller dan Modigliani (1961) yang berpendapat bahwa nilai 

saham perusahaan di tentukan berdasarkan pendapatan dan resiko bisnis. 

Selanjutnya, nilai saham perusahaan bergantung pada pendapatan yang di 

produksi dari aset perusahaan, bukan dari pendapatan yang di bagi antara dividen 

dan retained earnings.  

Teori lainnya yang mewakili group kanan adalah Gordon dan Lintner 

(1963) yang di sebut Bird in The Hand Theory. Teori tersebut berpendapat bahwa 

investor menilai ekspektasi dividen lebih tinggi daripada nilai ekspektasi capital 



 

 

gain karena nilai dividen lebih kecil resikonya daripada nilai expected return. 

Sehingga kebijakan dividen sangat relevan dan dapat mempengaruhi harga saham. 

Tetapi Modigliani, Miller (1961) tidak sependapat dengan teori tersebut karena 

mereka melihat bahwa kebanyakan investor berencana menginvestasikan kembali 

dividen mereka dalam saham yang sama atau perusahaan yang dalam sektor yang 

sama. Resiko dari arus kas perusahaan bagi investor dalam jangka panjang di 

tentukan oleh resiko operasional arus kas bukan dari kebijakan dividen 

perusahaan tersebut. Selanjutnya teori yang mendukung group kiri adalah teori 

Michael Brennan (1970) Tax Preference Theory. Teori ini mengatakan bahwa 

investor lebih cendrung ingin memiliki dividen yang rendah di bandingkan 

dividen besar karena pajak yang di kenakan untuk pembayan dividen lebih tinggi 

daripada pajak yang di kenakan pada capital gain. Oleh karena investor lebih 

cendrung ingin perusahaan mengembangkan bisnisnya di banding membagikan 

dividen. Karena perkembangan perusahaan akan meningkatkan harga saham dan 

pajak yang lebih rendah. Jika perusahaan memberikan dividen akan menyebabkan 

ekspektasi return dari saham berkurang karena investor harus membayar lebih 

banyak untuk pajak. Hal tersebut menyebabkan harga saham menurun karena 

ekspektasi return dari saham tersebut juga menurun. 

Dari ketiga teori tersebut sulit di tentukan teori mana yang benar-benar 

menggambarkan harga saham yang di pengaruhi oleh kebijakan dividen. Beberapa 

penelitian mengenai hal tersebut telah di lakukan beberapa negara. Reaksi investor 

terhadap kebijakan dividen menghasilkan kesimpulan yang berbeda antara satu 

penelitian dengan yang lainnya. Menurut Akbar (2010) kebijakan dividen 

mempengaruhi harga saham dalam penelitian di pasar modal Pakistan. Penelitian 



 

 

Cheng (2007) di pasar modal Hongkong juga memiliki hasil yang sama bahwa 

harga saham bereaksi positif terhadap kebijakan memberikan dividen kepada 

investor. Selanjtnya penelitian di New York Stock Exchange yang di lakukan oleh 

Joseph P.Ogden (1989) memiliki hasil yang sama bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Julie L’Heureux (2000) pada pasar modal Canada memiliki hasil yang berbeda, 

penelitian tersebut menunjukan bahwa pengumuman dividen tidak secara 

signifikan mempengaruhi harga saham. 

Perbedaan hasil penelitian tersebut, menyebabkan penulis tertarik untuk 

menjadikan pengaruh pengumuman dividen pada ex-dividen date terhadap return 

saham sebagai topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis 

pengaruh ex-dividen date terhadap return saham pada perusahaan di BEI tahun 

2005-2010.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus dari penelitian ini adalah 

menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh pengumuman dividen terhadap harga 

saham perusahaan BUMN pada saat sebelum dan sesudah ex-dividend date di 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati reaksi yang 

dilakukan investor saat emiten BEI melakukan aksi korporasi cash dividen pada 

periode Januari 2005 hingga Desember 2010. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

perumusan masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana kinerja saham perusahaan LQ 45 sebelum dan sesudah ex-

dividend date di BEI? 



 

 

2. Bagaimana abnormal return informasi ex-dividen pada perusahaan BUMN 

dan BUMS yang tergabung dalam LQ 45? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengkaji kinerja saham  perusahaan sebelum dan sesudah ex-dividend date di 

BEI. 

2. Menganalisis abnormal return informasi ex-dividen pada perusahaan BUMN 

dan BUMS yang tergabung dalam LQ 45 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagi Investor atau pihak-pihak yang akan berinvestasi saham, diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan agar investasi di pasar modal menjadi lebih menarik 

dan menguntungkan 

2. Bagi Perusahaan yang akan melakukan cash dividen, diharapkan penelitian ini 

dapat menjadi masukan dan informasi sebelum melakukan aksi korporasi 

cash dividen  

3. Bagi pihak-pihak yang akan melakukan kajian lebih dalam mengenai analisis 

informasi ex-dividen diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 

penelitian selanjutnya 

4. Sebagai wacana yang dapat menambah pengetahuan penulis mengenai ex-

dividen serta pengaruhnya terhadap return saham perusahaan. 

 

 



 

 

1.5 Ruang lingkup  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan event study 

untuk mengetahui pengaruh ex-dividend terhadap return saham. Penelitian 

dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di BEI yang melakukan cash dividen 

pada tahun 2005-2010. Perusahaan sampel adalah perusahaan yang termasuk 

kedalam LQ-45 yang terdapat di BEI 

.  
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