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ABSTAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengumuman dividend 

initiation dan dividend omission terhadap reaksi pasar. Dividend initiation adalah 

kebijakan perusahaan untuk membayar dividen pertama kali setelah minimal dua 

kali berturut-turut tidak membayar dividen tahunan. Dividend omission adalah 

kebijakan perusahaan untuk menghapuskan dividen pertama kali setelah minimal 

dua kali berturut-turut membayar dividen tahunan. 

Sampel ini menggunakan 14 perusahaan yang mengumumkan dividend 

initiation dan 4 perusahaan yang mengumumkan dividend omission, yaitu 

perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia priode 2007-2011. Metodelogi 

yang digunakan adalah event study10 hari sebelum pengumuman dan 10 hari 

sesudah pengumuman. Teknik analisis yang digunakan untik menguji hipotesis 

adalah uji one tailed test. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah 

pengumuman dividend initiation dan dividend omission terhadap reaksi pasar. 

Disekitar hari pengumuman tidak ditemukan return negatif maupun return positif 

dan signifikan. 

Kata kunci : Dividend Initiation, Dividend Omission, Abnormal Return 

  

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara 

permintaan dan penawaran atas instrument keuangan jangka panjang, 

umumnya lebih dari satu tahun (Samsul, 2007:43). Pada umumnya investor 

menanamkan investasinya pada saham dengan maksud untuk memperoleh 

dividen dan capital gain  (Mirdah dan Sholikhin, 2010).  

Manajer cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek 

perusahaan dibanding dengan investor atau pemegang saham, investor 

menilai bahwa capital gain lebih beresiko dibanding dengan dividen dalam 

bentuk kas. Dalam kenyataannya sering terjadi bahwa pembayaran dividen 

selalu diikuti dengan kenaikan harga saham sedangkan penurunan dividen 

akan diikuti dengan penurunan harga saham, menunjukkan bahwa investor 

secara keseluruhan lebih menyukai pembayaran dividen daripada capital gain 

(Sartono, 2001:289). 

Dividen dianggap memiliki sinyal yang baik dan dapat dipercaya. 

Pengumuman dividen merupakan salah satu informasi yang akan direspon 

pasar, sebab seringkali dividen sebagai indikator prospek perusahaan dan 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan (Almilia dan Puspita, 2007). 

Dividend signaling theory menjelaskan bahwa informasi tentang kebijakan 

deviden digunakan oleh investor sebagai sinyal tentang prospek perusahaan 

di masa yang akan datang. Pembayaran dividen akan membuat pasar bereaksi 

positif akan mendukung dividend signaling theory bila pasar cenderung 

menginterpretasikan bahwa peningkatan dividen sebagai sinyal tentang 

prospek cerah perusahaan di masa mendatang. Demikian juga sebaliknya 

pasar akan bereaksi negatif jika terjadi penurunan dan tidak membayar 

deviden yang dianggap sebagai sinyal kurang bagus tentang prospek 

perusahaan di masa mendatang (Subkhan dan Wardani, 2012). 

Sharpe, et, all (1997) dalam Devi (2004) menyimpulkan dampak dari 

pengumuman dividen yang paling dramatis adalah dampak dari pengumuman 

dividend initiation dan dividend omission. Hasil RUPS memutuskan tidak 



akan membayar dividen  kalau mereka tidak yakin mengenai pertumbuhan 

laba dan arus kas dimasa mendatang, sehingga investor akan bereaksi positif 

terhadap perusahaan yang membayar dividen pertamakalinya. 

Mengingat informasi keuangan sangat bermanfaat penting bagi investor 

dalam mengambil keputusan ekonomi maka dalam penelitian ini penulis 

ingin menguji sejauh mana Pengaruh Pengumuman Dividend Initiation dan 

Dividend Omission Terhadap Reaksi Pasar Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selanjutnya ditetapkan judul 

penelitian “PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEND INITIATION DAN 

DIVIDEND OMISSION TERHADAP REAKSI PASAR PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan atas latarbelakang masalah dan perumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengumuman dividend initiation terhadap reaksi pasar. 

2. Untuk mengetahui pengumuman dividend omission terhadap reaksi pasar. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pasar Modal 

Menurut Darmajdi dan Fahruddin (2012:1) pasar modal merupakan 

tempat diperjualbelikannya berbagai instrument keuangan jangka panjang, 

seperti utang, ekuitas (saham), instrument derivative, dan instrument lainnya.  

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:426) pasar modal merupakan 

semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan 

warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari satu tahun) 

termasuk saham, obligasi, hipotik, dan tabungan serta deposito berjangka.  

 

B.   Pasar Efisien 



Pasar yang efisien adalah pasar dimana harga-harga semua sekuritas 

yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. 

Konsep pasar efisien menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga 

sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru, sebagai respon atas 

informasi baru yang masuk ke pasar, hal yang penting dari mekanisme pasar 

efisien adalah harga yang terbentuk tidak bias dengan estimasi harga 

keseimbangan, harga keseimbangan akan terbentuk setelah investor sudah 

sepenuhnya menilai dampak dari informasi tersebut (Tandelilin, 2010 : 219).  

Fama (1970) dalam Tandelilin (2010 : 223-224) mengklasifikasikan 

bentuk pasar yang efisien ke dalam tiga efficient market hypothesis (EMH) 

sebagai berikut : 

a. Efisien dalam bentuk lemah (weak form) 

Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu 

(historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena 

itu, informasi historis tersebut (seperti harga saham dan volume perdagangan, 

serta peristiwa di masa lalu) tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi 

perubahan harga dimasa yang datang, Karena sudah tercermin pada harga saat 

ini. Implikasinya adalah bahwa investor tidak akan bisa memprediksi nilai 

pasar saham di masa datang dengan menggunakan data historis, seperti yang 

digunakan dalam analisis teknikal. 

b. Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong) 

  Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat berarti harga pasar saham 

yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah 

dengan semua informasi yang dipublikasikan (seperti, earning, deviden, 

pengumuman stock split, penerbitan saham baru, kesulitan keuangan yang 

dialami perusahaan, dan peristiwa terpublikasi lainnya yang berdampak pada 

aliran kas perusahaan di masa datang). Suatu pasar dinyatakan dalam bentuk 

setengah kuat bila informasi terserap atau direspons dengan cepat oleh pasar 

(dalam satu hingga dua spot waktu atau hari di seputar pengumuman). 

c. Efisien dalam bentuk kuat (strong form) 



Pada efisien dalam bentuk kuat berarti harga pasar saham yang 

terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dan 

semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak 

dipublikasikan. Pada pasar efisien bentuk kuat tidak akan ada seorang 

investor pun yang bisa memperoleh return tak normal. 

 

C. Deviden. 

1. Pengertian Deviden 

Menurut Zumrotun (2011) dividen merupakan hak pemegang 

saham biasa untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahaan. Menurut 

Deitiana (2011) dividen merupakan pembagian laba perusahaan yang 

besarnya telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai dengan jumlah 

saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham tersebut. 

Umumnya dividen dibagikan secara teratur dalam interval waktu yang 

tetap, seperti setiap tahun, setiap 6 bulan, dan sebagainya. Pendapat lain 

menurut Darmajdi dan Fahruddin (2012:140) dividen adalah pembagian 

sisa laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham 

atas persetujuan RUPS. 

2. Jenis Deviden 

Seperti yang dikemukakan oleh Tjiptono dan Hendy (2012:141) 

deviden dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Dilihat dari bentuk 

deviden yang didistribusikan kepada pemegang saham, dividen dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut : 

a. Dividen tunai (cash dividend) 

 Yaitu dividen yang dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk kas 

(tunai). 

b. Dividen saham (stock dividend) 

 Yaitu dividen yang dibagi bukan dalam bentuk tunai melainkan dalam 

bentuk saham perusahaan tersebut. 



c. Dividen properti (property dividend) 

 Yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau 

saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. 

d. Dividen likuidasi (liquiditing dividend) 

 Yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat 

dilikuidasinya perusahaan. Dividen yang dibagikan adalah selisih nilai 

realisasi asset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. 

 

D. Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan pada pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran 

dividen oleh perusahaan, berupa penentuan besarnya pembayaran dividen dan 

besarnya laba yang ditahan untuk kepentingan perusahaan. Dividen 

merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi 

dengan laba ditahan (retained earning) yang ditahan sebagai cadangan bagi 

perusahaan. Dividen ini dibagikan kepada para pemegang saham sebagai 

keuntungan dari laba perusahaan. Besarnya dividen yang dibagikan kepada 

para pemegang saham tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, 

sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih serius dari manajemen 

perusahaan (Zumrotun, 2011). 

 

E. Dividend Innitiation dan Devidend Omission 

Bukit dan Jogiyanto (2000:932) dalam Almilia dan Puspita (2007), 

mendefinisikan dividend initations yaitu “kebijakan perusahaan untuk 

membayar dividen pertama kalinya”. Dan dividend omissions yaitu 

“kebijakan perusahaan untuk menghapus dividen pertama kalinya”. 

Perusahaan yang melakukan dividend initations adalah perusahaan yang 

membayar dividen tunai pertama kalinya setelah minimal satu kali tidak 

membayar dividen tahunan. Dan perusahaan yang melakukan dividend 



omissions adalah perusahaan yang menghapus dividen tunai pertama kalinya 

setelah minimal satu kali membayar dividen tahunan (Almilia dan Puspita, 

2007). 

Harapan investor mengenai prospek masa depan perusahaan bisa 

mempengaruhi nilai perusahaan. Harapan investor ini bergantung pada 

informasi yang mereka peroleh mengenai perusahaan tersebut. Dalam kondisi 

asimetri informasi, investor akan menganggap bahwa kebijakan perusahaan 

untuk membayar dividennya merupakan sinyal yang bagus. Jika terdapat 

isyarat positif atas suatu informasi, maka tingkat permintaan saham yang 

terjadi akan lebih tinggi dibandingkan tingkat penawaran saham yang ada, 

sehingga diperkirakan terjadi kenaikan dalam harga saham. Sebaliknya 

investor akan menganggap bahwa kebijakan perusahaan untuk menghapus 

dividennya merupakan sinyal prospek masa depan perusahaan yang kurang 

cerah (Almilia dan Puspita, 2007). 

 

F. Dividend Innitiation Pada Reaksi Pasar 

Secara teoritis, informasi dari pengumuman dividend initiation 

merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi 

pada hakekatnya menyajikan keterangan, atau gambaran mengenai keadaan 

masa lalu, masa kini, dan masa mendatang bagi kelangsungan perusahaan. 

Informasi adalah hal yang penting bagi investor, sehingga secara teori setelah 

pengumuman dividend initiation terjadi peningkatan permintaan terhadap 

saham-saham. Hal ini terjadi karena investor menilai bahwa perusahaan yang 

mengumumkan dividend initiation dan dapat dipastikan memiliki prospek 

yang cerah. Dan apabila dihubungkan dengan efisiensi pasar maka pasar 

bereaksi efisien secara informasi karena ditemukan nilai abnormal return 

yang positif sebagai dampak adanya pengumuman dividen yang meningkat 

(Asmaradhita, 2012).  

Pembayaran dividen merupakan alat komunikasi perusahaan yang 

paling nyata kepada pasar mengenai kondisi kesehatan ekonomi perusahaan 



yang bersangkutan. Manajer perusahaan tidak akan membayar dividen jika 

mereka tidak yakin mengenai pertumbuhan laba dan arus kas perusahaaan di 

masa mendatang. Dengan mengumumkan dividend initations, perusahaan 

emiten memberikan sinyal bahwa kinerja perusahaan meningkat. Hal ini akan 

menimbulkan reaksi yang positif dari pasar, sehingga para investor membeli 

saham perusahaan tersebut yang mengakibatkan harga saham naik sehingga 

terjadi return positif (Almilia dan Puspita, 2007).  

 

G.   Dividend Omission Pada Reaksi Pasar 

Pengumuman  dividen omissions akan dianggap oleh pelaku pasar 

sebagai berita buruk karena perusahaan mempunyai kesulitan likuiditas 

sehingga permintaan saham yang terjadi akan lebih rendah dibandingkan 

tingkat penawaran sehingga diperkirakan terjadi penurunan dan 

mengakibatkan harga saham turun sehingga terjadi return negatif. Teori 

kandungan informasi dividen lain yang dikemukakan oleh Brigham dan 

Gapenski menyebutkan bahwa pasar menganggap penurunan dividen sebagai 

sinyal penurunan kinerja perusahaan saat ini maupun prospeknya di masa 

mendatang. Perusahaan yang dulunya membayar dividen lalu tidak membayar 

dividen pertama kalinya membuat perubahan kebijakan dividen yang sangat 

jelas dan penting. Pasar akan bereaksi negatif terhadap perusahaan yang 

menghapus dividen pertama kalinya (Almilia dan Puspita, 2007). 

 

 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  seluruh 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2006-2011. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:115) sempel 

adalah bagian dari populasi yang mewakili populasinya. Dalam penelitian ini 

sampel dividen initiation dan dividend omission dipilih dengan menggunakan 

metode purposive sampling yaitu memilih sampel dengan kriteria tertentu 



dimana sampel dipilih tidak secara acak, sehingga pemilihan sampel tersebut 

dapat mewakili populasinya yang memenuhi kriteria penelitian. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dividen initiation 

adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan sudah terdaftar di BEI sebelum membayar dividen tunai 

untuk pertama kalinya, 

b. No-missing data, artinya tidak ada data yang hilang selama periode 

penelitian, 

c. Membayar dividen tunai  satu kali dalam satu tahun, 

d. Perusahaan membayar dividen tunai pertama kalinya pada periode tahun 

2007-2011, setelah minimal 2 tahun berturut-turut tidak membayar 

dividen tunai, criteria minimal 2 tahun dipilih dengan alasan selama 

minimal 2 tahun tersebut reaksi investor diharapkan sudah cukup 

signifikan. 

e. Tidak melakukan corporate action, pengumuman laba, dan sebagainya, 

karena dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dividend 

omission adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan sudah terdaftar di BEI sebelum menghapus (tidak membayar) 

dividen tunai untuk pertama kalinya, 

b. No-missing data, artinya tidak ada data yang hilang selama periode 

penelitian, 

c. Membayar dividen tunai  satu kali dalam satu tahun, 

d. Perusahaan membayar dividen tunai minimal 2 tahun berturut-turut, 

namun pada periode penelitian tahun 2007-2011 menghapus (tidak 

membayar) dividen tunai, kriteria minimal 2 tahun dipilih dengan alasan 

selama minimal 2 tahun tersebut reaksi investor diharapkan sudah cukup 

signifikan. 

e. Tidak melakukan corporate action, karena dapat mempengaruhi harga 

saham perusahaan. 

 



B. Data dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif yang 

bermaksud memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta tertentu. Arah kajian penelitian kuantitatif adalah 

pengaruh pengumuman dividend initiation dan dividend omission terhadap 

reaksi pasar. Berdasarkan arah kajiannya penelitian ini dilakukan untuk 

menjelaskan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya yang 

menekankan pada data-data yang sudah ada dan diolah dengan metode 

statistika. 

  

HASIL PENELITIAN 

1. Average Abnormal Return (AAR) dan Standardized Average Abnormal 

Return (SAARt) Pada Dividend Initation 10 hari sebelum ( t = -10 )  sampai 

dengan 10 hari sesudah ( t =  +10 ). 

Sebelum pengumuman dividend initiation terdapat abnormal return 

negatif dan signifikan yaitu t-8, t-4, t-3, t-1, dapat diartikan investor 

beranggapan bahwa terjadi sinyal penurunan kinerja perusahaan saat ini 

maupun prospeknya dimasa mendatang. Sebelum pengumuman dividend 

initiation terdapat abnormal return positif dan signifikan yaitu t-6, t-5, t-2, 

merupakan sinyal positif terhadap investor tentang kinerja perusahaan yang 

baik dan investor tidak akan ragu untuk berinvestasi, dapat diartikan 

pengumuman dividend initiation memberikan reaksi positif terhadap pasar. 

Setelah pengumuman dividend initiation tersebut terdapat abnormal return 

negatif dan signifikan yaitu t+1, t+3, t+4, t+5, t+9, t+10, dapat diartikan 

setelah pengumuman dividend initiation kas perusahaan akan berkurang 

ketika perusahaan membagikan dividend dan menyebabkan investor ragu 

untuk berinvestasi. Setelah pengumuman dividend initiation terdapat 

abnormal return positif dan signifikan yaitu t+7 dan t+8, dapat diartikan 

bahwa pengumuman dividend initiation direaksi positif oleh pasar. Dari hasil 



tersebut dapat disimpulkan bahwa peristiwa pengumuman dividen pada kasus 

dividend innitation mengandung informasi tentang prospek perusahaan. 

2. Average Abnormal Return (AAR) dan Standardized Average Abnormal 

Return (SAARt) Pada Dividend Omission 10 hari sebelum ( t =  -10 )  sampai 

dengan 10 hari sesudah ( t =  +10 ). 

Pada saat sebelum dan sesudah pengumuman dividend omission 

tersebut terdapat abnormal return positif maupun negatif yang signifikan. 

Abnormal return positif dan signifikan yaitu t-9, t-6, t+2, t+4, t+5, t+6, t+7, 

dapat diartikan pengumuman dividend omission tidak menimbulkan reaksi 

negatif terhadap pasar saat penghapusan dividend yang dianggap sebagai 

sinyal yang kurang bagus. Abnormal return negatif dan signifikan yaitu t-10, 

t-7, t-4, t0, t+3, t+10 dianggap investor sebagai berita buruk karena 

perusahaan mempunyai kesulitan likuiditas, dapat diartikan pengumuman 

dividend omission menimbulkan reaksi negatif terhadap pasar saat 

penghapusan dividend yang dianggap sebagai sinyal penurunan kinerja saat 

ini maupun prospeknya dimasa mendatang.  

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Hasil output SPSS uji one sample test variabel dividend initiation 

menunjukkan nilai t hitung sebelum sebesar 0,516; dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,618 > 0,05; maka tidak signifikan hal ini mengandung arti bahwa 

H1 ditolak, karena tidak ditemukan Standardized Average abnormal Return 

(SAARt) positif maupun negatif dan signifikan di sekitar pengumuman. 

Dengan demikian berarti variabel dividend initiation sebelum pengumuman 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap reaksi pasar. Pengumuman 

dividend initiation tidak direspon oleh pasar, investor tidak memanfaatkan 

informasi bahwa kinerja dan prospek cerah perusahaan dimasa mendatang. 

Hasil output SPSS uji one sample test variabel dividend omission 

menunjukkan nilai t hitung sesudah sebesar 0,582, dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,575 > 0,05; maka tidak signifikan hal ini mengandung arti bahwa 



H2 ditolak, karena tidak ditemukan Standardized Average abnormal Return 

(SAARt) positif maupun negatif dan signifikan. Dengan demikian berarti 

tidak terbukti bahwa variabel dividend omission tidak bereaksi negatif 

terhadap pasar. Investor pesimis tentang kinerja dan prospek perusahaan yang 

kurang cerah dimasa mendatang. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penentuan sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. 

2. Sedikitnya sampel, karena tehnik pengambilan sampel dilakukan secara 

purpose sampling sehingga menimbulkan masalah kecukupan statistik. 

 

C. Saran-saran 

1. Bagi investor, informasi yang terjadi di pasar modal tidak semua merupakan 

informasi yang berharga, karena itu pelaku pasar modal harus secara tepat 

memilah dan menganalisis informasi-informasi yang relevan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan investor tidak 

terburu-buru untuk melakukan aksi jual beli dan lebih bersikap rasional dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dimasa yang akan datang dengan jumlah sampel 

yang lebih banyak. 
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