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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara 

harga sekuritas dengan informasi. Infomasi yang mana yang dapat digunakan 

untuk menilai pasar yang yang efisien, apakah informasi yang lama, informasi 

yang sedang di publikasikan atau semua informasi yang termasuk informasi 

privat. Fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar 

berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, 

informasi yang dipublikasikan atau informasi privat. 

Informasi merupakan kebutuhan para investor dalam melakukan 

pengambilan keputusan. Informasi yang benar dapat mengurangi ketidakpastian 

yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Investor yang rasional selalu melakukan analisa sebelum membuat 

keputusan berinvestasi.  

Terdapat beberapa informasi yang dapat dijadikan sinyal untuk menilai 

prospek masa depan perusahaan yang akan dibeli melalui kepemilikan saham 

(pembelian saham). Salah satu informasi yang dapat memberi sinyal adalah 

informasi dividen. Dividen merupakan sisa pembagian laba bersih perusahaan 

yang didistribusikan kepada para pemegang saham. Dividen yang dibagikan dapat 

berupa dividen tunai, dividen saham maupun bentuk dividen yang lain.  



Hasil studi-studi apakah dividen mengandung informasi yang berguna bagi 

pasar juga menghasilkan kesimpulan yang masih bercampur. Watts (1973,1976) 

dan Ang (1975) dan Gonedes (1978) tidak menemukan bukti bahwa dividen 

mengandung informasi. Akan tetapi, hasil studi terbaru lebih mendukung bahwa 

dividen mengandung informasi, hasi-hasil studi yang menemukan kandungan 

informasi dari pengumuman dividen  misalnya Laub (1976), Eddy dan Seifert 

(1992) dan Mande (1994) 

Beberapa pendekatan telah digunakan untuk menguji kandungan informasi 

secara dividen. Pendekatan yang pertama adalah memasukkan variabel dividen ke 

model laba untuk memprediksi laba masa depan (misalnya Laub,1976). Dividen 

mempunyai informasi jika kekuatan prediksi model laba menjadi meningkat. 

Pendekatan yang kedua adalah menguji hubungan antara variabel dividen dan 

variabel laba, apakah dividen menyebabkan laba atau laba menyebabkan dividen. 

(misalnya adalah Ang,1975;Olson dan McCann,199). Dividen di anggap 

membawa informasi jika dividen menyebabkan laba. Pendekatan yang ketiga 

dilakukan dengan mengamati pergerakan harga sekuritas sekitar pengumuman 

dari perubahan dividen yang tidak ekspektasi. Pendekatan ketiga ini melakukan 

dengan studi peristiwa (even study). 

Kuntorowati dan Heru Agustanto pada tahun 2000 melakukan penelitian 

tentang pengaruh pengumuman dividen terhadap perubahan harga saham periode 

tahun 1996-1997 di BEJ. Penelitian tersebut menggunakan market model untuk 

menghitung return ekspektasinya dan data yang di uji adalah data historis tahun 

1996-1997 sedangkan metode penelitian yang dipakai purposive sampling, yang 



diteliti 40 emiten teraktif di BEJ pada periode pengamatan yaitu 1996-1997. Dari 

penelitian ini diambil kesimpulan bahwa BEI belum mempunyai bentuk efisien 

pasar modal setengah kuat. 

Berdasarkan penelitian yang menunjukkan perbedaan mengenai pengaruh 

dividen terhadap harga saham, kandungan informasi dan reaksi pasar di sekitar 

pengumuman dividen maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh 

mana pasar modal Indonesia efisien setengah kuat secara informasi dan 

merumuskan judul penelitian adalah “Analisis Pengumuman Dividen dalam 

Pengujian Efisiensi Pasar Modal Secara Informasi di Bursa Efek Indonesia” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ada kandungan informasi dalam peristiwa pengumuman dividen ? 

2. Apakah ada efisiensi pasar secara informasi terhadap pengumuman 

dividen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya kandungan informasi dalam peristiwa 

pengumuman dividen. 

2. Untuk mengetahui adanya efisiensi pasar secara informasi terhadap 

pengumuman dividen. 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi manajemen dan pemegang saham, penelitian ini bermanfaat sebagai 

penjelasan secara empiris reaksi dan perilaku pasar dalam merespon 

pengumuman pasar 

2. Bagi investor atau calon investor, penelitian ini bermanfaat sebagai dasar 

pertimbangan dalam menentukan keputusan menjual dan membeli saham 

3. Bagi kalangan akademis, penelitian ini semoga bermanfaat  menjadi bahan 

masukan dan literatur dalam mempelajari pasar modal Indonesia. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan        

penelitian, manfaat penelitian,sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi kerangka pemikiran, metode pengambilan sampel, 

pemilihan data,  pengukuran variabel dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Berisi deskripsi data, pengujian hipotesis dan analisis data. 

 



BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran 


