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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1.  Dividen  

2.1.1.  Pengertian Dividen  

 

Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham 

sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki (Baridwan, 2004).  Hanafi (2004) 

dalam Puspita (2009) menyatakan bahwa deviden merupakan kompensasi yang 

diterima oleh pemegang saham, di samping capital gain. Deviden ini untuk 

dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan.  

Alminsyah dan Padji dalam kamus istilah keuangan dan perbankan (2003:106) 

dalam Fitrianti (2009) menyatakan bahwa dividen adalah bagian laba atau 

pendapatan perusahaan, yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh 

rapat pemegang saham, kemudian dibagikan kepada pemegang saham yang 

bersangkutan.  Dividen merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk 

membeli saham. Pengumuman yang menyatakan bahwa perusahaan akan 

menaikkan Dividen per Share (DPS) mungkin diartikan oleh investor sebagai 

berita baik, karena DPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan yakin bahwa 

kondisi keuangan perusahaan bagus dimasa yang akan datang, dan dapat 

menanggung tingkat dividen yang tinggi (Fitrianti,2009). 
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2.1.2.  Jenis-jenis Dividen  

 

Baridwan (2004) menyebutkan ada beberapa jenis dividen, antara lain:  

1.  Dividen kas  

 Dividen kas adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. Yang perlu 

diperhatikan oleh pemimpin perusahaan sebelum membuat pengumuman 

adanya dividen kas adalah apakah jumlah kas yang ada mencukupi untuk 

pembagian dividen tersebut.  

2.  Dividen aktiva selain kas (Property Dividend)  

 

 Kadang-kadang dividen dibagikan dalam bentuk aktiva selain kas, dividen 

dalam bentuk ini disebut Property Dividend. Aktiva yang dibagikan bisa 

berbentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, 

barang dagangan atau aktiva-aktiva lain yang dimiliki oleh perusahaan.  

 

3. Dividen Hutang (Scrip Dividens) 

 Dividen hutang (Scrip Dividens) timbul apabila laba tidak dibagi sebenarnya 

saldonya mencukupi untuk pembagian dividen, tetapi saldo kas yang ada tidak 

mencukupi.  Oleh karena itu, manajer perusahaan akan mengeluarkan scrip 

dividends yaitu janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang 

akan datang. Scrip dividends ini mungkin berbunga, mungkin juga tidak. 

4.  Dividen likuidasi  

 Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian 

modal. Apabila perusahaan membagikan dividen likuidasi, maka para 

pemegang saham harus diberitahu mengenai berapa jumlah pembagian laba, 

dan berapa yang merupakan pengembalian modal sehingga para pemegang 

saham bisa mengurangi rekening investasinya. 
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5.  Dividen saham  

 Dividen saham adalah pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran 

kepada pemegang saham, sebanding dengan saham-saham yang dimilikinya.  

Dividen saham bisa dibagikan sebagai berikut : 

a. Dividen saham yang berupa saham yang jenisnya sama, misalnya dividen 

saham biasa untuk pemegang saham biasa, atau dividen saham prioritas 

untuk pemegang saham prioritas, disebut dividen saham biasa. 

b. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda, misalnya dividen 

saham prioritas untuk pemegang saham biasa atau dividen saham biasa 

untuk pemegang saham prioritas, disebut dividen saham spesial (khusus). 

 

2.1.3.  Tanggal-tanggal penting dalam Prosedur Pembayaran Dividen 

 

Didalam Basyori (2008) terdapat beberapa tanggal penting yang menjadi 

perhatian dalam prosedur pembagian dividen yaitu sebagai berikut : 

1. Tanggal Pengumuman (declaration date) adalah tanggal pada saat direksi 

mengumumkan dividen. Pada tanggal tersebut dividen menjadi kewajiban 

perusahaan dan dicatat pada buku perusahaan. Tanggal pengumuman ini 

biasanya beberapa minggu sebelum tanggal pembayaran dividen.  

2.  Cum Dividend adalah tanggal dimana seluruh pemegang saham perusahaan 

sampai batas tanggal tersebut berhak mendapatkan dividen.  

3. Tangal pencatatan (date of record) merupakan tanggal yang dipilih oleh dewan 

direksi untuk mendaftar para pemegang saham yang berhak menerima dividen. 
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Karena waktu yang tersita untuk menyususn daftar para pemegang saham, 

maka tanggal pencatatan biasanya dua atau tiga minggu setelah tanggal 

pengumuman dividen, namun sebelum tanggal pembayaran dividen.  

4. Ex Dividend yaitu tanggal dimana pemegang saham tidak lagi berhak mendapat 

dividen.  

 

5.  Tanggal Pembayaran (date of payment) adalah tanggal dividen benar-benar 

dibayarkan. Pembayaran biasanya berlangsung beberapa minggu setelah 

tanggal pengumuman dividen. 

 

2.2.  Kebijakan Dividen  

2.2.1.  Pengertian Kebijakan Dividen  

 

Dalam Friady (2006) kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham 

dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 

pembiayaan investasi dimasa yang akan datang.  Sedangkan pengertian kebijakan 

dividen menurut Atmaja (2001) dalam Arifin (2009) menyatakan bahwa 

manajemen mempunyai dua alternatif perlakuan terhadap penghasilan bersih 

sesudah pajak perusahaan, yaitu dibagi kepada para pemegang saham perusahaan 

dalam bentuk dividen atau laba ditahan.  Pada umumnya laba setelah pajak dibagi 

dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali.  Artinya 

manajemen harus membuat keputusan tentang besarnya laba setelah pajak yang 

dibagikan sebagai dividen.  Pembuatan keputusan tentang dividen ini disebut 

kebijakan dividen. 
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Kebijakan deviden menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para 

pemegang saham, dan laba tersebut bisa dibagi sebagai deviden atau laba yang 

ditahan untuk diinvestasikan kembali (Husnan,1996: p.381) dalam Puspita (2009).  

Besarnya dividen yang dibayarkan akan meningkatkan nilai perusahaan atau harga 

saham. Namun semakin besar dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham 

akan memperkecil sisa dana yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan 

perusahaan sebagai reinvestasi, karena laba ditahan tersebut merupakan sumber 

dana intern yang dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan. Semakin 

rendah laba ditahan akibatnya akan memperkecil kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba yang pada akhirnya juga memperkecil pertumbuhan dividen. 

Dari keterangan diatas ternyata kebijakan dividen tersebut menimbulkan dua 

akibat yang bertentangan, oleh karena itu penentuan besarnya dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham menjadi sangat penting dan merupakan tugas 

manajer keuangan untuk mengambil kebijakan dividen yang optimal (Basyori, 

2008). 

 

2.2.2.  Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Menurut Sutrisno (2000) dalam Karina (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen diantaranya : 

1.  Posisi solvabilitas perusahaan  

 Apabila perusahaan dalam kondisi solvabilitasnya kurang menguntungkan, 

biasanya perusahan tidak membagikan laba. Hal ini disebabkan laba yang 

diperoleh lebih banyak digunakan untuk memperbaiki struktur modalnya.  
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2.  Posisi likuiditas perusahaan  

 Dividen kas merupakan arus kas keluar bagi perusahaan, oleh karena itu bila 

perusahaan membayarkan dividen berarti harus bisa menyediakan uang kas 

yang cukup banyak dan ini akan menurunkan tingkat likuiditas perusahaan. 

Bagi perusahaan yang likuiditasnya kurang baik, biasanya dividen yang 

dibagikan kecil, sebab sebagian besar laba digunakan untuk menambah 

likuiditas. Namun perusahaan yang sudah mapan dengan likuiditas yang baik 

cenderung memberikan dividen lebih besar.  

 

3.  Kebutuhan untuk melunasi hutang  

 Semakin banyak hutang yang harus dibayar semakin besar dana yang harus 

disediakan sehingga akan mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham.  Disamping itu, dengan jatuh temponya hutang, 

berarti hutang tersebut harus diganti. Alternatif mengganti dana hutang bisa 

dengan mencari hutang baru atau juga bisa dengan sumber dana intern dengan 

memperbesar laba ditahan. Hal ini tentunya akan memperkecil dividen yang 

dibagikan.  

 

4.  Rencana perluasan 

 Perusahaan yang berkembang ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan 

perusahaan, dan hal ini bisa dilihat dari perluasan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Kebutuhan dan dalam rangka ekspansi tersebut bisa dipenuhi baik 

dari hutang, menambah modal sendiri yang berasal dari pemilik, dan salah 

satunya juga bisa diperoleh dari sumber internal berupa memperbesar laba 
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ditahan. Dengan demikian semakin pesat perluasan yang dilakukan perusahaan 

semakin kecil dividen yang dibagikan . 

 

5.  Kesempatan investasi 

 Kesempatan investasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya 

dividen yang akan dibagi. Semakin terbuka kesempatan investasi semakin kecil 

dividen yang akan dibayarkan sebab dananya digunakan untuk memperoleh 

kesempatan investasi. Namun bila kesempatan investasi kurang, dananya lebih 

banyak digunakan untuk membayar dividen.  

 

6. Stabilitas pendapatan. Bagi perusahaan yang pendapatannya stabil, dividen 

yang akan dibayarkan kepada pemegang saham lebih besar dibanding dengan 

perusahaan yang pendapatannya tidak stabil. Perusahaan yang pendapatannya 

stabil tidak perlu menyediakan kas yang banyak untuk berjaga-jaga, sedangkan 

perusahaan yang pendapatannya tidak stabil harus menyediakan uang kas yang 

cukup besar untuk berjaga-jaga.  

 

7.  Pengawasan terhadap Rencana perluasan Kadang-kadang pemilik tidak mau 

kehilangan kendali terhadap perusahaan. Jika perusahaan mencari sumber dana 

dari modal sendiri, kemungkinan akan masuk investor baru dan tentunya akan 

mengurangi kekuasaan pemilik lama dalam mengendalikan perusahaan. 

Apabila dibelanjai dari hutang resikonya cukup besar. Oleh karena itu 

perusahaan cenderung tidak membagi dividennya agar pengendalian tetap 

berada ditangannya.  
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2.2.3.  Bentuk – bentuk Kebijakan Dividen 

Di dalam Basyori (2008), ada beberapa bentuk pemberian dividen tunai atau cash 

dividend yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Bentuk 

kebijakan dividen tersebut adalah:  

1.  Kebijakan pemberian dividen stabil  

 Kebijakan ini artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk 

jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. 

Dividen stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun, dan kemudian bila laba 

yang diperoleh meningkat dan peningkatannya mantap dan stabil, maka 

dividen juga akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan selama 

beberapa tahun.  

 

Kebijakan pemberian dividen stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena 

beberapa alasan diantaranya : 

1. Bisa meningkatkan harga saham, sebab dividen yang stabil dan dapat 

diprediksi dianggap mempunyai resiko yang kecil. 

2. Bisa memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. 

3. Akan menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan 

konsumsi, sebab dividen selalu dibayarkan. 

 

2.  Kebijakan dividen meningkat  

 Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada 

pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan 

yang stabil.  
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3.   Kebijakan dividen dengan ratio konstan  

 Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba 

yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh semakin besar 

dividen yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila laba kecil dividen 

yang dibayarkan juga kecil. Dasar yang digunakan sering disebut dividend 

payout ratio.  

 

4. Kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra Kebijakan 

pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan menentukan jumlah 

pembayaran dividen perlembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan 

dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu.  

 

2.2.4.  Teori Kebijakan Dividen 

 

Menurut Brigham, et al. (1999) dalam Wahyuningsih (2000) dalam Yunianto 

(2007) menyebutkan adanya tiga teori dari preferensi investor, yaitu : 

 

1.  Dividend Irrelevance Theory 

Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai 

pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini 

mengikuti pendapat Modigliani dan Miller (MM) yang mengatakan bahwa nilai 

suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR tetapi ditentukan oleh 

laba bersih sebelum pajak (EBIT) dan resiko bisnis.  Dengan demikian kebijakan 

dividen sebenarnya tidak relevan untuk dipersoalkan. 
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2.  Bird in the Hand Theory 

 

Teori ini adalah sependapat dengan Gordon dan Lintner yang menyatakan bahwa 

biaya modal sendiri akan naik jika DPR rendah.  Hal ini dikarenakan investor 

lebih suka menerima dividen daripada capital gain. 

 

3.  Tax Preference Theory 

 

Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap 

keuntungan dividen dan capital gains maka para investor lebih menyukai capital 

gains karena dapat menunda pembayaran pajak. 

Berdasarkan ketiga konsep teori tersebut, perusahaan dapat melakukan 

hal-hal berikut diantaranya : 

a. Jika manajemen percaya bahwa dividen irrelevance theory dari 

MM adalah benar maka perusahaan tidak perlu mempedulikan 

berapa besar dividen yang harus dibagi.  

b. Jika perusahaan menganut bird in the hand theory maka perusahaan harus 

membagi seluruh EAT dalam bentuk dividen. 

c. Jika manajemen cenderung mempercayai tax preference theory maka  

perusahaan harus menahan seluruh EAT atau dengan kata lain DPR = 0%. 

 

4.  Information content, or signaling hypothesis 

 

Di dalam teori ini MM berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang diatas 

biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen 

perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa datang.  Sebaliknya, 

suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang dibawah kenaikan normal 

biasanya di yakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi 
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masa sulit di masa mendatang.  Namun demikian sulit dikatakan apakah kenaikan 

atau penurunan harga setelah adanya kenaikan dan penurunan dividen semata-

mata disebabkan oleh efek sinyal atau mungkin disebabkan oleh efek sinyal dan 

preferensi terhadap dividen. 

 

5.  Clientele effect 

 

Clientele effect menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda 

akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. 

Kelompok investor yang membutuhkan penghasilan saat ini lebih menyukai suatu 

dividen pay out ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok investor yang tidak 

begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan 

sebagian besar laba bersih perusahaan. 

 

Perkembangan ilmu keuangan modern memunculkan 

pendekatan baru yang lebih relevan dan lebih mampu menjelaskan kebijakan 

dividen dalam dunia bisnis praktis, yaitu seperti yang sebagian telah dijelaskan di 

atas yaitu dividend signalling theory.  

 

2.2.5.  Dividend Signaling Theory 

 

Teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

dividend signalling theory.  Dividend signaling theory diperkenalkan oleh Ross 

(1977) kemudian dikembangkan oleh Bhattacharya (1979), Miller dan Rock 

(1985) serta John dan William (1985). Dividend signaling theory mendasari 

dugaan bahwa pengumuman perubahan dividen tunai mempunyai kandungan 

informasi yang mengakibatkan munculnya reaksi harga saham. 
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Dalam Anindhita (2010), ide dasar dalam model ini adalah bahwa perusahaan 

melakukan penyesuaian dividen untuk menunjukkan sinyal akan prospek 

perusahaan.  Miller dan Rock (1985) Dalam Marfuah (2006) menyatakan bahwa 

pengumuman dividen mengandung informasi mengenai laba saat ini dan masa 

depan.  Apabila pengumuman dividen tersebut meningkat atau menurun berarti 

manajer memiliki keyakinan bahwa laba akan mengalami peningkatan atau 

penurunan. Apabila pengumuman dividen tersebut merupakan kabar baik atau 

buruk, yaitu pengumuman dividen meningkat atau menurun, maka investor akan 

bereaksi positif atau negatif. Jadi, dividen mempunyai kandungan informasi yang 

berguna bagi investor.  

 

2.3.  Event Study 

 

 

Event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman dan dapat 

digunakan untuk menguji kandungan informasi dari pengumuman tersebut  

(Jogiyanto, 2002, 392) dalam Basyori (2008). Event study dapat digunakan untuk 

menguji kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat.  

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu 

pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar 

akan bereaksi waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.  Reaksi pasar 

ditunjukan dengan adanya perubahan harga yang diukur dengan abnormal return. 
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2.4.  Return 

 

 

Return adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu 

investasi yang dilakukannya (Ang, 1997) dalam Anindhita (2010).  

Menurut Ang (2007) dalam Anindhita (2010) , komponen suatu return terdiri dari 

dua jenis yaitu: 

1. Current Income 

Adalah keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik 

seperti pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, dividen dan sebagainya. 

Disebut sebagai pendapatan lancar, maksudnya adalah keuntungan yang 

diterima biasanya dalam bentuk kas, sehingga dapat diuangkan secara cepat. 

2. Capital Gain 

Adalah keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara harga jual dan 

harga beli suatu investasi. Capital gain ini sangat tergantung dari harga pasar 

instrumen investasi yang besangkutan, yang berarti instrumen investasi 

tersebut harus diperdagangkan maka akan timbul perubahan nilai instrumen 

investasi. 

 

2.5.  Abnormal Return  

 

 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return sesungguhnya yang terjadi 

terhadap return normal yang merupakan return ekspektasi (yang diharapkan) dan 

merupakan return yang terjadi pada keadaan normal dimana tidak terjadi suatu 

peristiwa.  Dengan demikian, abnormal return adalah selisih antara return 

sesungguhnya dan return ekspektasi (Anindhita, 2010). 
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Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya. Sedang 

return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi (Jogiyanto, 2000) 

dalam Zainafree (2009).  

Abnormal return dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 ARi,t = Ri,t – E (Ri,t) 

 

 

Keterangan : 

ARi,t = abnormal return saham i pada periode t 

Ri,t = return sesungguhnya yang terjadi untuk saham i periode t 

E(Ri,t) = return ekspektasi yang terjadi untuk saham i periode t 

 

Brown dan Warner (1985) dalam Zainafree (2009)  mengestimasi return 

ekspektasi menggunakan model estimasi, sebagai berikut : 

 

1. Mean-adjusted Model 

Model disesuaikan rata-rata (mean-adjusted model) menganggap bahwa 

return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi 

sebelumnya selama periode estimasi (estimation period). 

 

2. Market Model 

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market model) ini 

dilakukan dengan dua tahap , yaitu : 

(1). Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi 

 selama periode estimasi. 
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(2). Menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return 

ekspektasi di periode jendela.  

 

3. Market-Adjusted Model 

Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa penduga 

yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar 

pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu 

menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return 

sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. 

 

 

2.6.  Profitabilitas 
 

 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.  Laba 

sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan dan merupakan salah satu konsep 

yang paling penting dalam bisnis investasi.  Menurut Syamsuddin (1992:59) 

dalam Fitrianti (2009) rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

jumlah aktiva, dan investasi tertentu. 

 

Penelitian ini akan menggunakan Return on Equity (ROE)  sebagai proksi dari 

profitabilitas.  Menurut Sawir (2005:20) dalam Fitrianti (2009) Return on Equity 

memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara 

efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik 

modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Rasio ini membuat manajemen 

dapat melihat secara fokus besarnya laba bersih yang dapat dihasilkan dari jumlah 

modal yang ditanam oleh para pemegang saham.  Semakin tinggi rasio ini akan 
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semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar pada 

pemegang saham. ROE yang cukup tinggi menunjukkan perusahaan mampu 

menggunakan ekuitasnya dengan efisien dan efektif, sehingga para investor percaya 

bahwa perusahaan akan dapat memberikan pendapatan yang lebih besar melalui 

dividen yang akan dibagikan (Weston dan Copeland,1995:241) dalam Fitrianti 

(2009). 

 

 

2.7.  Average Abnormal Return (AAR) 

 

 

Jogiyanto (2007:446) dalam Fitrianti (2009) menyatakan bahwa pengujian adanya 

Abnormal Return tidak dilakukan untuk tiap-tiap saham, tetapi dilakukan secara 

agregat dengan menguji Average Abnormal Return (AAR) saham secara cross-

section untuk tiap-tiap hari di periode pengamatan. Selain itu, beberapa penelitian 

mengenai event study juga menggunakan Cumulative Average Abnormal Return 

(CAAR). Samsul (2006:276) dalam Fitrianti (2009) mengatakan bahwa Average 

Abnormal Return (AAR) adalah rata-rata selisih antara return aktual dengan return 

yang diharapkan dari seluruh perusahaan sampel yang dianalisis secara harian 

selama periode pengamatan. Sedangkan Cumulative Average Abnormal Return 

(CAAR) merupakan akumulasi dari Average Abnormal Return (AAR) mulai dari 

hari pertama sampai dengan hari-hari berikutnya dalam periode peristiwa.  

 

Dalam Galih (2010) rata-rata return tidak normal atau average abnormal return 

(AAR) untuk hari ke-t dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika sebagai 

berikut: 
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                                   k 

                              Σ  AR it  

                                    i=1 

                         AARt  =   
                                             k 

 

Keterangan : 

 

AARt = average abnormal return pada hari ke-t 

ARit = abnormal return pada sekuritas ke-i pada hari ke-t 

k = jumlah sekuritas pada event window 

 

2.8.  Tinjauan Peneliti Sebelumnya dan Hipotesis 

 

 

Penelitian Midiastuty et al (2009) dengan judul “Analisis Kebijakan Dividen : 

Pengujian Dividend Signaling Theory” periode 2002-2006, hasil menunjukkan 

bahwa pada saat perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, pasar meresponnya 

secara positif dengan nilai rata-rata ROE setelah lebih besar dari rata-rata ROE 

sebelum. Hasil ini menandakan bahwa kenaikan dividen dianggap sebagai kabar 

baik oleh investor yaitu  mencerminkan bahwa perusahaan memiliki prospek 

cerah dimasa yang akan datang.  Penelitian Kartini (2001) dalam Galih (2010) 

yang berjudul “Analisis Reaksi Pemegang Saham Terhadap Pengumuman 

Perubahan Pembayaran Dividen di Bursa Efek Jakarta” pada tahun 2004, 

menunjukkan hasil bahwa pemegang saham bereaksi negatif terhadap 

pengumuman perubahan pembayaran dividen baik dividen yang meningkat 

maupun dividen yang menurun. 
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Penelitian Galih (2010) dengan judul “Analisis Reaksi Pasar Atas Pengumuman 

Dividen Sebelum Dan Sesudah Ex–Dividend Date” menunjukkan hasil bahwa 

perusahaan yang mengumumkan dividen naik, investor justru memberikan reaksi 

yang signifikan yaitu berupa reaksi yang negatif selama 6 hari perdagangan 

saham.  Penelitian Pramastuti (2007) dengan judul “  Analisis Kebijakan Dividen : 

Pengujian Dividend Signaling Theory dan Rent Extraction Hypothesis” periode 

2000-2003 menggunakan 47 sampel perusahaan, hasil menunjukkan bahwa 

terdapat reaksi positif yang signifikan terhadap  pengumuman peningkatan 

pembayaran dividen, tetapi tidak diikuti oleh kenaikan profitabilitas pada waktu 

ke t +1.  Hal ini tidak mendukung dividend signaling theory.   

 

Penelitian Marfuah (2006) dengan judul “Pengaruh Kecanggihan Investor 

Terhadap Ketepatan Reaksi Pasar Dalam Merespon Pengumuman dividen 

Meningkat” periode 2000-2002.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat  

respon positif oleh pasar terhadap pengumuman dividen meningkat.  Respon 

positif tersebut terjadi pada hari ketiga dan keempat setelah pengumuman.  

Penelitian Prasetiono (2000) dalam Galih (2010) menyimpulkan bahwa peristiwa 

pengumuman dividen tidak menimbulkan rata-rata abnormal return saham secara 

signifikan, kecuali untuk dividen turun.  Kenyataan ini memberikan arti bahwa 

naiknya dividen tunai yang dibagikan tidak cukup bermakna dalam memberikan 

muatan informasi tentang prospek meningkatnya pendapatan emiten di masa yang 

akan datang. 
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Penelitian ini adalah untuk menguji reaksi pasar (abnormal return) dan 

profitabilitas (ROE) perusahaan terhadap pengumuman dividen tunai meningkat.  

Reaksi pasar dapat berupa reaksi positif dan reaksi negatif, sedangkan 

profitabilitas perusahaan pada masa yang akan datang, dapat lebih rendah 

(menurun) atau lebih tinggi (meningkat).  Berdasarkan beberapa penelitian 

terdahulu di atas, maka dapat dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :  

 

H1  :  Terdapat abnormal return (reaksi) positif di sekitar tanggal 

pengumuman dividen oleh perusahaan yang melakukan 

pengumuman dividen meningkat. 

  

 H2   : Profitabilitas perusahaan tahun yang akan datang akan lebih tinggi 

dari profitabilitas perusahaan tahun sebelumnya oleh perusahaan 

yang melakukan pengumuman dividen meningkat. 

 

2.9.  Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar dari 

suatu pengumuman dividen serta prospek perusahaan untuk masa yang akan 

datang.  Jika pengumuman tersebut mengandung informasi maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi 

pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham. Reaksi perubahan 

harga saham biasanya diukur dengan menggunakan return atau dengan 

menggunakan abnormal return sebagai nilai perubahan.  Jika digunakan 

abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang memiliki 

kandungan informasi akan memberikan abnormal return yang signifikan terhadap 
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pasar. Sebaliknya suatu pengumuman yang tidak memliki kandungan informasi, 

tidak  akan memberikan abnormal return yang signifikan kepada pasar.  Reaksi 

pasar dapat berupa reaksi positif dan reaksi negatif.  Perusahaan yang melakukan 

pengumuman kenaikan dividen, diharapkan memberikan reaksi yang pisitif yang 

mengindikasikan bahwa prospek perusahaan tahun yang akan datang akan naik 

atau lebih baik. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka secara keseluruhan reaksi pasar terhadap 

kandungan informasi yang berkaitan dengan pengumuman kenaikan dan 

penurunan dividen ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini : 

Gambar  2.1. 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini 

Perusahaan manufaktur 

yang pisting di BEI 

Pengumuman 

pembayaran dividen 

meningkat 

Ada kandungan 

informasi 

Tidak ada 

kandungan  

informasi 

Terdapat abnormal 

return positif (reaksi 

positif) 

Tidak ada 

abnormal return 

(tidak ada reaksi) 

Sinyal tentang Prospek 

Baik Perusahaan Tahun 

Akan Datang  


