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ABSTRACT 

 
The main objective of this study was to examine the effect of dividend announcements on 
stock prices before and after the ex - dividend date. Population in this study using the 
companies listed in Indonesia Stock Exchange property and manufacturing sectors in the 
period 2009-2012. Sampling technique conducted with a purposive sampling method based 
on specified criteria. This study uses SPSS application. Analysis of the data in this study 
consisted of descriptive analysis and paried test sample t-test. Results of the study showed 
that the t test Abnormal Return before the ex dividend date is not higher than Abnormal 
Return after the ex dividend date. 

 

Keywords : Ex – dividen date, return saham 

PENDAHULUAN 

Pembagian dividen kepada peme- 
gang saham menyebabkan posisi kas suatu 
perusahaan semakin berkurang. Hal ini 
mengakibatkan leverage (rasio antara 
hutang terhadap ekuitas) akan semakin 
besar. Dampak yang timbul adalah para 
pelaku pasar akan berfikiran negative 
tentang perusahaan.. Jika perusahaan 
memutuskan untuk membagi keuntungan 
dalam dividen, semua pemegang saham 
biasa mendapatkan haknya yang sama. 
Pembagian dividen untuk saham biasa 
dapat dilakukan jika perusahaan sudah 
membayar dividen untuk saham preferen.  

Seorang investor rasional  mela- 
kukan analisa sebelum membuat 
keputusan untuk menginvestasikan dana 
nya di pasar modal dengan membeli 
sekuritas di perdagangan bursa. Investor 
harus percaya bahwa informasi yang 
diterimanya benar, sistem perdagangan di 
bursa dapat di percaya serta tidak ada 
pihak lain yang memanipulasi dari 
perdagangan tersebut. Ada dua jenis sinyal 
penting bagi investor untuk menilai 
prospek perusahaan yang bersangkutan 

yaitu laba perlembar (earning pershare) 
dan dividen perlembar saham (dividen 
pershare). Informasi ini amat berguna bagi 
investor atau calon investasi dalam 
penelitian perusahaan sebab umumnya 
masnajemen tidak akan mengambil resiko 
dengan membayar dividen yang tinggi 
pada suatu waktu tertentu. 

Para investor biasanya mencari 
informasi suatu perusahaan terlebih dahulu 
sebelum mereka memutuskan untuk 
menginvestasikan modalnya di dalam 
perusahaan tersebut atau tidak, baik dalam 
bentuk kepemilikan saham maupun dalam 
bentuk investasi lainnya.  

Salah satu informasi yang men- 
cerminkan kondisi internal sebuah 
perusahaan adalah pergerakan harga 
saham di Bursa Efek. Sedangkan 
pergerakan harga saham di pengaruhi oleh 
informasi – informasi yang mempengaruhi 
presepsi para investor. Informasi tersebut 
adalah tanggal deklarasi yaitu tanggal 
dimana dewan direksi memberikan 
resolusi untuk membayar dividen, tanggal 
ex dividen date yaitu tanggal empat hari 
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kerja sebelum tanggal pencatatan 
menetapkan para individu yang berhak 
mendapatkan dividen, tanggal pencatatan 
yaitu tanggal dimana pemegang saham 
harus berada dalam catatan agar bisa 
mendapatkan dividen, selanjutnya yaitu 
tanggal pembayaran yaitu tanggal dimana 
cek dividen dikirimkan. Hal inilah yang 
menjadi salah satu pusat perhatian investor 
sebelum mengambil keputusan (Muhamad 
Reza Pahlevi 2008). Berdasarkan 
pengertian saham biasa (common stock) 
menurut Dermawan sjahrial (2007:261) 
“Saham biasa (Common stock) berbeda 
dengan saham preferen dalam hal 
pembayaran dividen. Pada saham biasa, 
besarnya dividen tidak pasti dan tidak 
tetap jurnalnya. Perusahaan pun tidak 
wajib memberikan dividen tiap tahun”. 

Hasil – hasil penelitian sebelumnya 
menunjukan bahwa return saham dan 
harga saham bereaksi terhadap pengu- 
muman dividen di lihat dari besarnya 
dividen yang di bagikan (Muhamad Reza 
Pahlevi 2008). Reaksi tersebut khususnya 
di sekitar tanggal ex – dividend date.  

Ex-dividend date adalah tanggal 
pada saat hak atas dividen periode berjalan 
di lepaskan dari sahamnya, biasanya 
dengan jangka waktu empat hari kerja 
sebelum tanggal pencatatan saham. 
Perdagangan saham sebelum tanggal ex – 
dividen date disebut cum dividend. 

Beberapa penelitian yang berkaitan 
dengan perilaku harga saham  di sekitar ex 
– dividend date secara empiris dirasa 
masih kurang serta kurangnya bukti yang 
mampu menjelaskan secara meyakinkan 
tentang efek dividen terhadap perubahan 
harga saham sebelum dan sesudah ex – 
dividend date.   
Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan, maka penelitian ini mengambil 
judul “Pengaruh pengumuman dividen 
terhadap harga saham sebelum dan 
sesudah ex-dividend date yang terdaftar 
di bursa efek Indonesia (BEI)” 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 
DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Kebijakan Dividen 

Berdasarkan teori Stephen A Ross 
(2008:208) Dividen adalah pembayaran 
yang berasal dari pendapatan/laba 
perusahaan kepada pemegang saham, 
dalam bentuk kas atau saham. Istilah 
dividen biasanya mengacu kepada kas 
untuk membayar pendapatan/laba yang 
diterima. Jika pembayaran dilakukan dari 
sumber – sumber selain laba ditahan 
(retained earning) saat ini atau akumulasi, 
biasanya digunakan istilah distribusi dan 
bukan dividen. Namun dapat juga diterima 
jika distribusi dari pendapatan/laba disebut 
sebagai dividend dan proses distribusi dari 
modal kerja sebagai dividen likuidasi.  

Dividen dapat dibagi menjadi 
beberapa bentuk. Bentuk dasar dari 
dividen kas adalah sebagai berikut : 

1. Dividen kas regular. 
2. Dividen ekstra. 
3. Dividen khusus.  
4. Dividen likuidasi. 

Keputusan untuk membayar divi -
den berada ditangan dewan direksi dari 
korporasi. Ketika dividen telah di umum- 
kan, hal tersebut menjadi utang dari 
perusahaan dan tidak dapat dibatalkan 
dengan mudah. Beberapa waktu setelah 
dividen di umumkan, dividen mendistri- 
busikan pada semua pemegang saham 
dimulai pada beberapa tanggal tertentu. 
Biasanya, jumlah dividen kas dapat berupa 
dolar per saham (dividen per saham). 

Kebijakan dividen adalah pemba- 
hasan penting dalam keuangan korporasi, 
sekilas terlihat jelas bahwa sebuah 
perusahaan akan selalu ingin memberikan 
sebanyak mungkin keuntungan kepada 
para pemegang sahamnya dengan 
membayar dividen. Akan tetapi, sama 
jelasnya bahwa sebuah perusahaan dapat 
selalu menginvestasikan uangnya di 
bandingkan dengan membayarkannya 
kepada pemegang saham. Kebijakan 
dividen bersifat kontroversial. Banyak 
yang memberikan alasan tidak sesuai 

2 



tentang mengapa kebijakan dividen tidak 
penting dan banyak tuntutan mengenai 
kebijakan dividen secara ilmu ekonomi 
tidak logis. Walaupun begitu dalam dunia 
nyata di bidang keuangan korporat, 
penentuan mengenai kebijakan dividen 
yang paling sesuai dianggap sebagai 
masalah penting. Mungkin saja manajer 
keuangan yang mengkhawatirkan menge- 
nai  kebijakan dividen, membuang – buang 
waktu Stephen A Ross (2008:208). 
Menurut Dermawan sjahrial (2007:311) 
ada beberapa teori kebijakan dividen 
adalah sebagai berikut : 

1. Teori “ Dividen Tidak Relevan dari 
Modigliani dan Miller seperti yang 
di kemukakan sebelumnya. Asumsi 
– asumsi pendapat ini lemah : 
a. Pasar modal sempurna dimana 

semua investor adalah rasional. 
Prakteknya sulit ditemui pasar 
modal yang sempurna, 

b. Tidak ada biaya emisi saham 
baru, kenyataannya biaya emisi 
saham baru (flotation cost) itu 
pasti ada, 

c. Tidak ada pajak, kenyataanya 
pajak pasti ada, 

d. Kebijakan investasi perusahaan 
tidak berubah, prakteknya 
kebijakan investasi perusahaan 
pasti berubah. 

Beberapa ahli menentang pendapat 
Modigliani & Miller mengenai 
dividen tidak relevan dengan 
menunjukan bahwa adanya : biaya 
emisi saham baru akan mem- 
pengaruhi nilai perusahaan. 

2. Teori The Bird In The Hand 
Gordon dan lintner menyatakan bahwa: 
biaya modal sendiri (Ks) perusahaan akan 
naik jika DPR (dividen payout ratio) 
rendah karena investor lebih suka 
menerima dividen dibanding capital gain. 
Karena dividen yield  D1

P0   lebih pasti. 

K = D1
P0

 + g 
K = Dividen yield + capital gains 
yield 

Menurut Modigliani & Miller 
pendapat Gordon & litner 
merupakan suatu kesalahan, karena 
akhirnya investor akan kembali 
menginvestasikan dividen yang 
diterima pada perusahaan yang 
sama atau perusahaan yang 
memiliki risiko yang hampir sama. 

3. Teori Perbedaan Pajak 
Teori ini diajukan oleh: Litzenberger dan 
Ramaswany. Karena adanya pajak 
terhadap dividend dan capital gains. Para 
investor lebih menyukai capital gains 
karna dapat menunda pembayaran pajak. 
Maka investor mensyaratkan : suatu 
tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada 
saham yang memberikan dividen yield 
tinggi, capital gain rendah dari pada 
dividend yield rendah capital gains tinggi. 
Jika pajak atas dividen > pajak atas capital 
gains perbedaan ini makin terasa. 

4. Teori Signaling Hypothesis 
Bukti empiris menyebutkan : jika ada 
kenaikan dividen sering diikuti dengan 
kenaikan harga saham. De- mikian pula 
sebaliknya. Menurut Modigliani & Miller 
kenaikan dividen biasanya meru- pakan 
suatu signal (tanda) kepada para investor 
bahwa manajemen peru- sahaan 
meramalkan suatu peng- hasilan yang baik 
di masa mendatang. Sebaliknya suatu 
penu- runan dividen atau kenaikan dividen 
yang di bawah normal (biasanya) diyakini 
investor sebagai pertanda (signal) bahwa 
perusahaan menghadapi masa sulit di 
waktu mendatang. 

5. Teori Clientele Effect 
Kelompok pemegang saham yang berbeda 
akan memiliki preferensi yang berbeda 
terhadap kebijakan dividen perusahaan. 
Kelompok pemegang saham yang mem- 
butuhkan  penghasilan  pada saat ini lebih 
menyukai suatu dividend payout ratio 
(DPR) yang tinggi. Sebaliknya kelompok 
pemegang saham yang tidak begitu mem- 
butuhkan uang saat ini lebih senang jika 
perusahaan menahan sebagian besar laba 
bersih perusahaan. Jika ada perbedaan 
pajak bagi individu (misalnya orang lanjut 
usia dikenakan pajak lebih ringan) karena 
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dapat menunda pembayaran pajak. 
Kelompok ini lebih senang jika perusahaan 
membagi dividen yang kecil. Demikian 
maka kelompok pemegang saham yang 
dikenakan pajak lebih tinggi menyukai 
capital gains pula sebaliknya. 
Pembagian dividen merupakan satu hal 
yang dinantikan oleh para pemegang 
saham. Keputusan pembayaran dividen 
berada di tangan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS). Pembagian dividen dapat 
dilakukan secara kuartalan ataupun 
tahunan, tergantung kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh masing-masing peru- 
sahaan. Dividen dibagikan kepada para 
pemegang saham yang terdaftar pada 
waktu yang telah ditentukan. Menurut 
Stephen A. Ross, (2008:210), mekanisme 
dari pembayaran dividen kas dapat 
digambarkan sebagai berikut :  

1. Tanggal deklarasi : Tanggal di- 
mana dewan direksi memberikan 
resolusi untuk membayar dividen. 
Pada tanggal 15 januari, dewan 
direksi memberikan suatu resolusi 
untuk membayar dividen sebanyak 
$ 1 per saham pada tanggal 16 
februari pada semua pemegang 
saham yang tercatat per tanggal 30 
Januari. 

2. Tanggal ex – dividen date : 
Tanggal empat hari kerja sebelum 
tanggal pencatatan, menetapkan 
para individu yang berhak men- 
dapatkan dividen. Untuk memas- 
tikan bahwa cek dividen diberikan 
kepada orang yang benar, peru- 
sahaan pialang dan pasar saham 
menetapkan tanggal ex – dividen 
date. Tanggal ini berupa empat hari 
kerja sebelum tanggal pencatatan. 
Jika anda membeli saham pada 
tanggal ini atau setelahnya, maka 
pemilik saham sebelumnya yang 
akan mendapatkan dividen. 

3. Tanggal pencatatan : Tanggal 
dimana pemegang saham harus 
berada daam catatan agar bisa 
mendapatkan dividen. Berdasarkan 
catatan perusahaan, perusahaan 

mempersiapkan daftar pada tanggal 
30 januari dari semua individu 
yang di percaya sebagai pemegang 
saham. Mereka ini merupakan 
pemegang saham berdasarkan pen- 
catatan (holders of record), dan 30 
Januari adaah tanggal pencatatan. 
Jika anda membeli saham sesaat 
sebelum tanggal pencatatan ini, 
transaksi ini mungkin tidak akan 
tercatat di perusahaan. 

4. masalah surat menyurat atau 
masalah yang lain. Tanpa beberapa 
modivikasi, bebe- rapa cek dividen 
akan diberikan kepada orang yang 
salah. Ini merupakan alasan 
diadakannya perjanjian tanggal ex–
dividend. 

5. Tanggal pembayaran adalah tang- 
gal dimana cek dividen dikirimkan. 

 
Tujuan Pembagian Dividen 

Menurut Dermawan Sjahrial (2007:317) 
Dalam praktek banyak perusahaan yang 
melaksanakan kebijakan dividen yang 
bersifat kopromistis. Pada umumnya 
kebijakannya didasarkan pada lima tujuan 
dibawah ini : 

1. Untuk menghindari pengurangan 
kembali NPV proyek yang positif 
untuk membayar dividen. 

2. Menghindari pengurangan pem- 
bayaran dividen, 

3. Menghindari keinginan untuk 
menjual saham, 

4. Mempertahankan suatu target rasio 
utang dan modal sendiri 

5. Mempertahankan suatu target rasio 
pembayaran dividen. 

Faktor – Faktor Yang mempengaruhi 
Kebijakan Dividen 

Menurut  Dewi Astuti (2004 : 145) faktor 
– faktor yang mempengaruhi kebijakan 
dividen : 

1. Peraturan pemerintah 
Beberapa negara ikut mengatur kebijakan 
dividen bagi perusahaan dengan tujuan 
untuk melindungi kreditur. 
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2. Hambatan dalam perjanjian / 
kontrak Bank akan membatasi 
pembayaran dividen tunai sampai 
batas tertentu dari laba bisa dicapai 
atau bank mengatur pembayaran 
denda sampai jumlah tertentu. 

3. Hambatan internal 
Jumlah pembayaran dividen tunai juga 
tergantung pada tersedianya uang kas 
perusahaan. Walaupun laporan rugi laba 
menyatakan adanya laba yang cukup besar 
namun belum tentu jumlah tersebut sama 
dengan jumlah uang kas tunai yang ada di 
perusahaan. Jadi saldo dari laporan arus 
kas akan lebih menentukan jumlah 
pembayaran dividen tunai. 

4. Perkiraan pertumbuhan di masa 
yang akan datang.Bila pimpinan 
perusahaan melihat adanya banyak 
peluang untuk pengembangan 
perusahaan, maka pimpinan akan 
cenderung menahan labanya untuk 
pembiyaaan rencana pengemba 
ngan. 

5. Pertimbangan pemilik perusahaan. 
Dalam menentukan kebijakan dividen, 
pertama – tama peru- sahaan harus sepakat 
untuk mengutamakan kesejahteraan pe- 
milik. Walaupun tidak mungkin untuk 
membuat kebijakan yang dapat 
memaksimumkan kesejah- teraan atau 
kepuasan setiap pe- milik, namun setidak – 
tidaknya perusahaan dapat membuat 
kebijakan dividen yang me muaskan 
sebagian besar pemilik misalnya sebagian 
pemilik ter golong dalam kelompok 
peringkat pajak yang tinggi, maka dapat 
diputuskan untuk pembayaran dividen 
dengan presentase rendah sehingga 
memberi kesempatan kepada pemilik 
untuk menunda pembayaran pajak sampai 
mereka menjual sahamnya. 

6. Pertimbangan pasar 
Perusahaan hendaknya ikut 
mempertimbangkan reaksi pasar atas 
kebijakan dividen yang di- ambilnya. Pada 
umumnya pasar akan bereaksi positif atas 
kebijakan dividen yang tetap atau 
bertumbuh secra tetap. Sehingga beberapa 
pemimpin perusahaan enggan menurunkan 

pembayaran dividen walau laba menurun. 
Reaksi negatif dari pasar akan menu- 
runkan harga saham yang tentu saja hal ini 
tidak diinginkan oleh pemilik ataupun 
perusahaan. 

Saham 

Saham adalah surat berharga yang 
menunjukkan kepemilikan perusahaan 
sehingga pemegang saham memiliki hak 
klaim atas dividen atau distribusi lain yang 
dilakukan perusahaan kepada pemegang 
saham lainnya. Menurut Swawidji 
Widoatmodjo (2008:40), “ Saham adalah 
surat berharga yang dikeluarkan oleh 
sebuah perusahaan yang berbetuk 
Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa di 
sebut emiten. Saham menyatakan bahwa 
pemilik saham tersebut adalah juga 
pemilik sebagian dari perusahaan itu. 
Dengan demikian kalau seorang investor 
membeli saham, maka iya pun menjadi 
pemilik atau pemegang saham perusahaan. 

Saham ada dua macam, yaitu 
saham atas nama dan saham atas unjuk. 
Pada saat ini saham – saham yang di 
perdagangkan di Bursa Efek Jakarta adalah 
saham atas nama, yaitu saham yang nama 
pemilik saham tertera di atas saham 
tersebut. 

Wujud saham adalah selembar 
kertas yang menerangkan bahwa pemilik 
kertas itu dalah pemilik perusahaan yang 
menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama 
dengan menabung di bank, setiap kita 
menabung maka kita akan mendapatkan 
slip yang menjelaskan bahwa kita telah 
menyetor sejumlah uang.  

Dalam dunia nyata hampir semua 
investasi mengandung unsur ketidak- 
pastian atau Resiko. Resiko adalah 
investor  tidak tahu dengan pasti hasil yang 
akan diperolehnya dari investasinya yang 
dilakukannya. Apa yang dilakukannya 
yaitu adalah memperkirakan berapa 
keuntungan yang diharapkan dari 
investasinya (Expected Return). 
Menurut Abdul Moin (2003:303) 
pengukuran Abnormal Return sebenarnya 
adalah sebuah meto- dologi untuk meneliti 
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atau menguji pengaruh kandungan 
informasi terhadap reaksi pasar saham. 
Metodelogi ini menggunakan event study 
yaitu menguji apakah suatu peristiwa atau 
suatu pengumuman tertentu berpengaruh 
terhadap pergerakan harga saham dengan 
mengambil waktu yang spesifik. Jika 
pengumuman dividen berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga saham atau 
menghasilkan abnormal return berarti 
pengumuman tersebut mengandung 
informasi (inform- ational content). 
Apabila diperoleh abnormal return yang 
positif berarti terdapat peningkatan 
kemakmuran pemegang saham, tetapi 
sebaliknya jika abnormal return bernilai 
negatif berarti terjadi penurunan 
kemakmuran. Di sisi lain apabila 
pengumuman dividen tersebut tidak 
menghasilkan abnormal return (abnormal 
return sama de- ngan nol) berarti 
pengumuman dividen tidak berpengaruh 
terhadap kemakmuran harga saham. 

Pengaruh ex-dividend date terhadap 
harga saham. 

Elton, E.J dkk memberikan 
penjelasan bahwa fenomena ex-dividendd 
date lebih disebabkan pada perbedaan tarif 
pajak terhadap dividend dan capital gain 
income untuk marginal long-term investor. 
Namun, Eades dkk. menyatakan bahwa 
hasil awal studinya tidak secara jelas dapat 
diinterprestasikan sebagai dukungan 
terhadap pengenaan pajak sebagai suatu 
variabel penjelas dalam mengobservasi 
fenomena ex-dividendd date. Sedangkan 
Jagannathan dan Frank secara rinci 
menjelaskan bahwa suatu efek dari 
kekuatan ex-dividendd date di Hongkong 
tidak disebabkan oleh pembebanan pajak 
yang berbeda pada dividen dan capital 
gains. Simultinitas kebijakan dividen dan 
struktur modal dapat dicermati dari 
karakteristik perusahaan. Karakteristik 
perusahaan berpengaruh terhadap 
simultinitas kebijakan dividen dan struktur 
modal yang berbeda pula. Hasil penelitian 
yang mendukung simultinitas kebijakan 
dividen dan struktur modal. Penjelasan 

lain didasarkan pada pedagang-pedagang 
jangka pendek yang mencoba mengambil 
keuntungan atas perbedaan perlakuan 
dividen dan capital losses atau 
penggunaan dividend capture strategy 
sebagaimana dilakukan oleh Michaely . 
Hasil penelitian tersebut memberikan 
petunjuk eksplisit bahwa pembagian 
dividen akan berdampak terhadap 
pendanaan perusahaan, karena perusahaan 
mengeluarkan dana kas besar untuk 
pemegang saham. Apabila pembayaran 
dividen semakin besar,secara keseluruhan 
posisi modal akan menurun. Hal ini 
terlihat dari munculnya hubungan yang 
berbanding terbalik antara dividen dengan 
modal sendiri. Semakin besar dividen yang 
dibayar akan mengurangi besarnya laba 
ditahan, sehingga posisi modal perusahaan 
akan turun. Hal ini membuat investor 
berpikiran negatif sehingga harga saham 
perusahaan tersebut mengalami 
penurunan, Muhamad Reza Pahlevi 
(2008). 
 

Pengaruh Pengumuman Dividen 
Terhadap Perubahan Harga Saham. 

R. Andi Sularso (2003) meneliti 
tentang pengaruh pengumuman ex-
dividend date di bursa efek jakarta dengan 
mengambil sampel 14  saham. Sampel di 
bagi menjadi 2, yaitu dividen naik dan 
dividen turun. Periode penelitian ini 
selama 120 hari  yang di bagi menjadi 2 
periode yaitu periode estimasi selama 90 
hari dan periode peristiwa selama 30 hari 
termasuk 15 hari sebelum dan sesudah 
event. 
 Metode yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah event study yang akan 
mengamati pergerakan harga saham di 
pasar modal. Untuk menguji adanya reaksi 
harga dilakukan tes abnormal return 
selama periode peristiwa dengan analisis 
perhitungan berdasarkan konsep model – 
model keseimbangan yaitu capital asset 
pricing model (CAPM) dan dengan 
menggunakan pengujian abnormal return 
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terhadap dividen naik dan dividen turun 
pada saat ex-dividend date. 
 Hasil penelitian disimpulkan 
bahwa harga saham bereaksi negatif 
terhadap informasi pengumuman dividen 
naik pada saat ex-dividend date dan 
bereaksi positif terhadap informasi 
pengumuman dividen turun pada saat ex-
dividend date 

H1  : Abnormal Return sebelum ex 
dividen date lebih tinggi dari 
Abnormal  Return setelah ex 
dividen date. 

 Kerangka pemikiran yang 
mendasari penelitian ini dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

 
 

 

 

 Pengumuman Dividen 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
sektor property dan manufaktur pada 
periode 2009 - 2012  . teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan  metode 
purposive, yaitu suatu metode 
pengambilan sampel dengan maksud untuk 
tujuan tertentu (peneliti) dengan tujuan 
sebagai berikut :  

1. Emiten yang listing di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) antara tahun 2009 
sampai 2012. 

2. Data tanggal pengumuman dividen 
selama periode 2009 – 2012 
terpublikasi di bursa atau media 
masa. 

3. Kelengkapan data harga saham dan 
dividen perlembar saham yang di 

bagikan selama periode 2009 – 
2012 dari emiten yang 
mengumumkan data tersebut. 

Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
termasuk data kuantitatif yang bersumber 
pada data sekunder yaitu data yang 
diperoleh dalam bentuk jadi. Data lain 
yang relevan dengan penelitian ini yaitu 
diantaranya diperoleh dari : 

1. Situs Bursa Efek Indonesia (BEI) : 
www.idx.co.id . 

2. Situs www.Duniainvestasi.com 
3. Situs www.e-bursa.com 
4. Situs yahoo.finance.com 

Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada 
teori dan hipotesis penelitian yang 

Harga saham 
sebelum ex 
dividen date 

Harga saham 
setelah ex 

dividen date 
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dikemukakan. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel perubahan harga saham 
yang diukur dengan cara 
membandingkan harga saham 
harian (dalam hal ini digunakan 
closing price) selama 15 hari 
sebelum ex – dividen date dengan 
closing price 15 hari setelah ex – 
dividen date dari seluruh emiten 
yang masuk dalam sampel 
penelitian. 

2. Variabel berikutnya adalah nilai 
nominal dividen kas perlembar 
saham yang dibagikan oleh seluruh 
emiten sampel. 

Definisi Operasional Variabel 

1. Index Harga Saham Individual 
Menggunakan saham masing – masing 
perusahaan dengan menggunakan rumus : 
IHSI = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑁𝑁
  X 100 

Dimana : 
NPt = Nilai pasar saham individual 
ND = Nilai dasar saham individual 

2. Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) 

Menggunakan seluruh saham yang tercatat  
di bursa dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
IHSGt = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑁𝑁
  X 100 

Dimana : 
NP = Nilai pasar saham gabungan. 
ND = Nilai dasar saham gabunga 

3. Return Saham ( Return Individual 
). 

Hasil yang diperoleh dari investasi dengan 
cara menghitung selisih harga saham 
periode berjalan dengan periode 
sebelumnya dengan mengabaikan dividen 
Return saham dihitung dengan rumus : 

Ri = 
𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁𝑁𝑁−1
𝑁𝑁𝑁𝑁−1  

 

Dimana : 

Ri =  Return saham 

Pt =  Harga saham pada periode t 

Pt-1  =  Harga saham pada periode t 
– 1 

Abnormal return  

Menurut Abdul Moin (2003:303) 
pengukuran Abnormal Return sebenarnya 
adalah sebuah metodologi untuk meneliti 
atau menguji pengaruh kandungan 
informasi terhadap reaksi pasar saham. 
Metodelogi ini menggunakan event study 
yaitu menguji apakah suatu peristiwa atau 
suatu pengumuman tertentu berpengaruh 
terhadap pergerakan harga saham dengan 
mengambil waktu yang spesifik. Jika 
pengumuman dividen berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga saham atau 
menghasilkan abnormal return berarti 
pengumuman tersebut mengandung 
informasi (informational content). Apabila 
diperoleh abnormal return yang positif 
berarti terdapat peningkatan kemakmuran 
pemegang saham, tetapi sebaliknya jika 
abnormal return bernilai negatif berarti 
terjadi penurunan kemakmuran. Di sisi 
lain apabila pengumuman dividen tersebut 
tidak menghasilkan abnormal return 
(abnormal return sama dengan nol) berarti 
pengumuman dividen tidak berpengaruh 
terhadap kemakmuran harga saham. 
Perubahan kemakmuran pemegang saham 
inilah yang ingin menggunakan abnormal 
return yaitu membandingkan anara 
keuntungan yang sesungguhnya (actual 
return) dengan keuntungan yang 
diharapkan (expected return) . 

sebagaimana ditunjukan dengan rumus : 

ARit =  Rit – E(Rit) 

ARit =  Abnormal return saham i 
pada perde t 

Rit =  Actual return saham i pada 
periode t 

E(Rit)  = expected return saham i 
periode t 
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Teknik lain pengukuran Abnormal Return 
adalah menggunakan model yang disebut 
dengan Mean – Ajusted Return. Menurut 
model ini Abnormal Return dihitung 
dengan membandingkan antara Actual 
Return dengan Return rata – rata kinerja 
saham di masa lalu (Ri,t1,t2) yaitu selama 
periode waktu yang dijanjikan pengamatan 
(t1 sampai t2) misalnya dari -240 hari 
sampai -40 hari, atau -48 bulan sampai -2 

bulan menurut model ini abnormal return 
dapat dirumuskan sebagai berikut :  

ARit = Rit - Ri ; t1,t2 

Setelah dihitung dengan menggunakan 
rumus diatas selanjutnya dihitung rata – 
rata abnormal return ( average abnormal 
return/ AAR ) dengan cara membagi ARit  
dengan jumah pengamatan (N).

 

HASIL PENELITIAN DAN PEM- 
BAHASAN 

Hasil Uji Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 
memberikan gambaran mengenai nilai 

rata-rata (mean), minimum, maksimum 
dan standar deviasi yang dimiliki oleh 
masing-masing variabel penelitian. Berikut 
ini penjelasan statistik deskriptif data 
perusahaan-perusahaan yang diteliti : 

 

Tabel 4.3 
STATISTIK DESKRIPTIF 

Variabel Minimum Maximum Mean 

∆AR sesudah -0.008144 0.019942 0.00159379 

∆AR sebelum -0.010446 0.016368 -0.00075580 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 nilai rata-rata 
(mean) abnormal return sebelum 
pengumuman ex-dividend date adalah 
sebesar -0.00075580 dan mengalami 
kenaikan setelah pengumuman ex-dividend 
date sebesar 0.00159379. Nilai minimum 
abnormal return sebelum pengumuman 
dividen dimiliki oleh Perusahaan 
Goodyear sebesar -0.010446 pada tahun 
2011. Nilai minimum abnormal return 
sesudah pengumuman dividen dimiliki 
oleh Perusahaan Good year Tbk sebesar -
0.00814 di tahun 2011. Nilai maximum 
abnormal return sebelum pengumuman 
dividen dimiliki oleh Perusahaan 
Ekadharma International Tbk sebesar 

0.016368 pada tahun 2011. Sama halnya 
dengan nilai maximum abnormal return 
sebelum pengumuman ex-dividend , nilai 
maximum abnormal return sesudah 
pengumuman ex-dividend date dimiliki 
oleh Perusahaan Alam Sutra Reality 
sebesar 0.019942 pada tahun 2011. 

Hasil Uji Paired Samples T-Test 

Pengujian hipotesis menggunakan 
spss 16.0 untuk memudahkan proses 
pengujian variabel pada penelitian ini. 
Pengujian ini dilakukan pada satu variabel 
yang diteliti yaitu abnormal return sebagai 
berikut : 
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Tabel 4.4 
HASIL UJI HIPOTESIS 

Variabel ttabel thitung Sig. Kesimpulan 

AR_ssdh-AR_sblm 2.04 1.623 0.115 H0 diterima 

Sumber : Data diolah 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 
nilai thitung sebesar 1.623 dengan tingkat 
Sig. 0.435. Nilai ttabel sebesar 2.04 dengan 
α = 5%. Berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa 
thitung < ttabel dan Sig. 0.115 > 0.05 sehingga 
H0 diterima, artinya Abnormal Return 
sebelum ex-dividend date tidak lebih tinggi 
dari Abnormal Return setelah ex-dividend 
date pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dengan 
menggunakan abnormal return.  

Hasil uji hipotesis menunjukan 
bahwa H0 di terima karena Ttabel > Thitung 
dan tingkat signifikan yaitu sebesar 0.115 
lebih besar dari α. Hal tersebut 
menunjukan abnormal return sebelum ex-
dividend date tidak lebih tinggi dari 
abnormal return setelah ex-dividend date 
karena rata–rata abnormal return setelah 
ex-dividend date lebih tinggi daripada rata-
rata abnormal return sebelum ex-dividend 
date, sebagaimana yang tampak pada 
gambar 4.2 dan tabel 4.3 yang 
menunjukkan bahwa mean ∆AR sesudah 
ex-dividend date adalah sebesar 
0,00159379 dan mean ∆AR sebelum ex-
dividend date adalah -0,00075580. Hal ini 
menunjukan bahwa harga saham 
cenderung naik sesudah ex–dividen date 
karena return dari dividen yang diperoleh 
kurang dari yang diekspektasikan investor. 
Nilai abnormal return sebelum 
pengumuman ex-dividend date lebih besar 
dari pada nilai abnormal return setelah 
pengumuman ex-dividend date karna hak 
atas dividen dilepaskan oleh pasar, efek 
dari ex-dividend date tidak terlalu terlihat 
karna periode yang diteliti terlalu lama 
yaitu 15 hari. 

Hal tersebut mendukung hasil 
penelitian R. Andi Sularso (2003) yang 

menyatakan bahwa abnormal return 
sesudah ex-dividend date lebih besar dari 
abnormal return sebelum ex-dividend 
date. 
KESIMPULAN,KETERBATASAN,SA
RAN 

Terdapat 8  perusahaan yang masuk dalam 
kriteria pemilihan sampel dam penelitian 
ini. Perusahaan tersebut adalah perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2009 dan mengumumkan 
dividen pada periode tahun 2009 – 2012. 
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis 
yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa : 

Abnormal Return sebelum ex-dividend 
date tidak lebih tinggi dari Abnormal 
Return setelah ex dividen date pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa 
return yang di peroleh investor sebelum 
pengumuman ex-dividend date melebihi 
ekspektasinya. Namun setelah perusahaan 
melakukan pengumuman ex-dividend date 
para investor memperoleh return di bawah 
ekspektasinya. 
Adanya keterbatasan informasi yang dapat 
mempengaruhi hasil penelitian. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 
periode yang diamati terlalu lama yaitu 15 
hari sebelum dan 15 hari setelah sehingga 
masih belum terlihat fenomena ex - 
dividend date. 
Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan 
penelitian, maka saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti kepada perusahaan 
yaitu agar meneliti return market dan 
retun saham menggunakan periode kurang 
dari 15 hari agar terlihat fenomena ex 
dividen date. 
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Bagi investor, Sebaiknya dalam 
berinvestasi di pasar modal sebaiknya para 
investor selalu memperhatikan dan 
memanfaatkan pengumuman ex – dividen 
dalam membeli dan menjual saham agar 
terhindar dari kerugian. 
Bagi Manajemen Perusahaan, Perusahaan 
harus lebih baik dalam mengelola dananya 
agar supaya dapat memperbaiki 
keuntungan sesuai dengan yang 
diharapkan . 
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