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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal (capital market) adalah suatu pengertian abstrak yang 

mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang 

kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal (investor) disatu pihak 

dan emiten yang memerlukan dana jangka menengah atau jangka panjang 

dilain pihak, atau dengan kata lain adalah tempat (dalam artian abstrak) 

bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka menengah atau jangka 

panjang Budiarto dan Baridwan (1999) dalam Puspitasari dan Witono (2004).  

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi 

dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena 

pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua 

kepentingan yaitu pihak yang membeli saham karena memiliki kelebihan dana 

(investor) dan pihak yang mengeluarkan saham karena memerlukan dana 

(issuer) untuk kelangsungan hidup perusahaannya. Sedangkan pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik 

dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk 

memperoleh dana selain bank. Ini berarti pasar modal memiliki peran penting 
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bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya, yaitu dalam alokasi dana 

masyarakat. Alokasi dana yang produktif terjadi jika individu yang 

mempunyai kelebihan dana (lender) dapat meminjamkannya ke individu lain 

yang lebih produktif yang membutuhkan dana (borrower). Pasar modal dapat 

memberikan likuiditas yang tinggi kepada lender dan borrower sehingga 

memperlancar upaya pencapaian tujuan masing-masing pihak. Sebagai sarana 

mobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melakukan investasi, pasar modal harus mampu menyediakan informasi yang 

dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan para pemilik dana (investor) 

membutuhkan perasaan aman dalam menyalurkan dananya melalui pasar 

modal. Perasaan aman ini di antaranya diperoleh dengan mendapatkan 

informasi yang jelas, wajar dan tepat waktu untuk digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan investasi (Hartono, 1998). 

Informasi tersebut bisa berupa (1) laporan keuangan interim empat 

bulanan atau enam bulanan, laporan keuangan yang dibuat untuk periode yang 

lebih pendek dari satu tahun disebut laporan interim. Opang K. Kwaku (1995) 

di dalam Indrastanti (1998) menyatakan laporan interim dapat dipandang 

sebagai indikasi bagaimana perusahaan berkembang dalam siklus pelaporan 

tahunan dan dapat membantu investor meramalkan pada tingkat minimum 

kemungkinan hasil pada tahun tersebut. Adanya persyaratan pengumuman 

laporan interim di berbagai bursa efek di banyak negara, termasuk di Bursa 

Efek Jakarta, menunjukkan bahwa laporan interim menyajikan masukan 

penting dalam proses keputusan investasi, (2) publikasi selain laporan 
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keuangan seperti pengumuman deviden, pengumuman stock split, penawaran 

right, pengambilalihan perusahaan baik melalui akuisisi maupun merger dan 

kejadian mikro dan makro lainnya. Informasi-informasi tersebut akan 

digunakan oleh investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

Investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk saham berharap 

untuk memperoleh dividen dan capital again. Dividen adalah proposi laba atau 

keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jumlah yang 

sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Sedangkan capital 

again adalah selisih antara nilai jual dengan nilai beli saham bila investor 

menjual saham tersebut. Seorang investor dalam menentukan saham yang 

akan dibeli atau dijual akan mempertimbangkan informasi yang tersedia. 

Informasi ini berguana sebagai pertimbangan untuk menentukan tingkat 

keuntungan beserta resiko saham yang dibeli atau dijual. Salah satu informasi 

yang ada dan tersedia di pasar adalah pengumuman deviden. 

Kebijakan pembagian dividen tergantung pada rapat umum pada rapat 

umum pemegang saham (RUPS). Dividen yang dibagikan perusahaan bisa 

tetap (tidak mengalami perubahan) dan bisa mengalami perubahan (ada 

kenaikan dan penurunan) dari dividen yang dibagikan sebelumnya. Informasi 

naik dan turunya dividen tunai yang dibagikan perusahaan merupakan salah 

satu informasi yang dipandang cukup penting bagi investor karena informasi 

(Information Content) yang berkenaan dengan prospek keuntungan yang akan 

diperoleh para investor/ calon investor dalam melakukan penilaian 
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perusahaan. Pengumuman dividen dianggap memiliki kandungan informasi 

apabila pasar bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima pasar. Reaksi 

pasar ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. 

Perubahan harga saham tersebut akan menyebabkan perubahan return saham 

yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan pada variabilitas tingkat 

keuntungan saham (Apriani, 2006). 

Penelitian mengenai kandungan informasi menghasilkan hasil yang 

tidak konsisten. Penelitian Setiawan dan Hartono (2003) menunjukan 

pengumuman deviden tidak mempunyai kandungan informasi yang berguna 

bagi investor. Aharony dan Scuary (1980) dalam Setiawan dan Jogiyanto 

(2003) menunjukan hasil yang bertentangan yaitu pasar bereaksi cepat 

terhadap pengumuman dividen untuk perubahan dividen meningkat maupun 

menurun. Pengumuman perubahan meningkat akan diikuti oleh harga saham 

yang juga meningkatdan sebaliknya pengumuman perubahan dividen menurun 

akan diikuti oleh penurunan harga saham.  

Beberapa penelitian lainnya seperti penelitian Puspitasari dan Witono 

(2004) menemukan bahwa pengumuman pembagian dividen tidak mempunyai 

pengaruh terhadap pasar.  Peristiwa pengumuman dividen tidak menimbulkan 

variabilitas tingkat keuntungan saham secara signifikan antara sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen. 

Indrastanti (1998) menyatakan informasi laporan keuangan dapat 

dipandang sebagai indikasi bagaimana perusahaan berkembang dalam siklus 

pelaporan tahunan dan dapat membantu investor meramalkan pada tingkat 
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minimum kemungkinan hasil pada tahun tersebut. Adanya persyaratan 

pengumuman laporan interim di berbagai bursa efek di banyak negara, 

termasuk di Bursa Efek Jakarta, menunjukkan bahwa laporan interim 

menyajikan masukan penting dalam proses keputusan investasi, (2) publikasi 

selain laporan keuangan seperti pengumuman deviden, pengumuman stock 

split, penawaran right, pengambilalihan perusahaan baik melalui akuisisi 

maupun merger dan kejadian mikro dan makro lainnya. Informasi-informasi 

tersebut akan digunakan oleh investor sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

Prasetiono (2000) dalam Puspitasari dan Witono (2004) , menemukan 

bahwa pengumuman pembagian mempunyai pengaruh terhadap reaksi pasar 

yang ditunjukan dengan perubahan saham, return, dan volume perdagangan.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian prasetiono yang menguji pengaruh 

pengumuman dividen terhadap abnormal return saham di Bursa Efek Jakarta. 

Penelitian ini menggunakan variabilitas tingkat keuntungan saham dengan 

indikator Security Return Variability (SRV). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Puspitasari dan Witono (2004) 

yang menguji pengaruh pengumuman dividen terhadap variabilitas tingkat 

keuntungan saham dengan indikator Security Return Variability (SRV). 

Motivasi penelitian ini adalah masih terdapat pertentangan apakah 

pengumuman perubahan dividen mempunyai kandungan informasi atau tidak. 

Penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pengumuman dividen tunai 
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terhadap reaksi pasar menggunakan variabilitas tingkat keuntungan saham dan 

indicator Security Return Variability (SRV) 

Penelitian ini menggunakan variabilitas tingkat keuntungan saham, 

dimana perhitungan abnormal return-nya menggunakan market adjustment 

modle. Alasan penggunaan variabel variabilitas tingkat keuntungan saham 

adalah untuk melihat pengumuman dividen informatif dalam arti apakah 

pengumuman dividen mangakibatkan perubahan pada distribusi return saham. 

Keunggulan indikator SRV adalah semua nilai menjadi positif sehingga 

heterogen informasi dapat dihilangkan dan dampak dari informasi yang 

heterogen dapat dideteksi dengan indikator SRV (Puspitasari dan Witono, 

2001). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari itulah peneliti 

mengambil judul “PENGARUH KENAIKAN DAN PENURUNAN 

DIVIDEN TERHADAP VARIABILITAS TINGKAT KEUNTUNGAN 

SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Apakah muatan informasi yang terkandung 

dalam pengumuman dividen tunai yang meningkat atau menurun berpengaruh 

terhadap variabilitas tingkat keuntungan saham?. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 

tentang: 

1. Pengaruh pengumuman dividen tunai yang meningkat terhadap 

variabilitas tingkat keuntungan saham. 

2. Pengaruh pengumuman dividen tunai yang menurun terhadap variabilitas 

tingkat keuntungan saham. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan bukti empiris bagi para akedemisi dan para investor 

maupun calon investor mengenai pengaruh pengumuman perubahan 

dividen terhadap variabilitas tingkat keuntungan saham.  

2. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan teori yang diperoleh 

selama kuliah kedalam praktik yang sesungguhnya. 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di 

pasar modal. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pengertian dan jenis dividen, kebijakan dividen, 

teori asimetri informasi, kandungan informasi penggunaan 

dividen, variabilitas tingkat keuntungan saham, penelitian 

terdahulu, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan metode 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, prosedur analitis, 

variabel variabel dan pengumpulan variabel dan teknik analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil pengujian normalitas 

data, hasil koreksi beta, pengelolahan data dan pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  




