
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian negara. Dengan 

adanya pasar modal (capital market), investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan 

dana dapat menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan 

memperoleh imbalan (return). Sedangkan perusahaan sebagai pihak yang 

memerlukan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan proyek-

proyeknya (Tandelilin, 2010:61).   

Instrumen keuangan yang paling dikenal dan dominan diperdagangkan adalah 

saham. Banyak orang yang ingin berinvestasi saham pada suatu perusahaan. Investasi 

adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada 

saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang 

(Tandelilin, 2010:2). 

Walaupun menjanjikan keuntungan di masa mendatang, investasi pada saham 

juga memiliki risiko.  Risiko merupakan kemungkinan perbedaan return actual yang 

diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti 

semakin besar risiko investasi tersebut (Tandelilin, 2010:103). Pergerakan harga 

saham yang tidak menentu menyebabkan tingkat pengembalian saham sulit 

diprediksi. Perubahan harga saham tersebut dapat dipengaruhi oleh informasi 



eksternal perusahaan ,dan informasi internal perusahaan. Salah satu informasi internal 

perusahaan yang mempengaruhi perubahan harga saham adalah pengumuman 

pembagian dividen.  

Pengumuman pembagian dividen merupakan salah satu corporate action yang 

berasal dari intern emiten, yang juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi investor untuk berinvestasi. Ada beberapa informasi keuangan yang 

dapat diperhatikan oleh seorang investor, yaitu informasi mengenai cash flow, 

earnings, dan juga informasi mengenai pembagian dividen. Tujuan investor yang 

menenamkan modalnya adalah untuk memperoleh pendapatan dari dana yang 

diinvestasikan. Pendapatan yang diperoleh investor dapat berupa dividen atau capital 

gain. Dividen merupakan pendapatan yang diperoleh investor, sedangkan capital gain 

adalah pendapatan dari selisih harga jual dengan harga beli.  

Pembagian dividen memiliki prosedur yang harus dijalankan. Prosedur 

pembagian dividen yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal ex-

dividend, dan tanggal pembayaran dividen. Salah satu ramalan yang diperlukan oleh 

pelaku pasar adalah ramalan tentang harga saham pada waktu disekitar tanggal ex-

dividend, yaitu tanggal pada saat hak atas dividen periode berjalan dilepaskan dari 

sahamnya, biasanya dengan jangka waktu empat hari kerja sebelum tanggal 

pencatatan saham (Sularso, 2003:4). Prosedur pembagian dividen tersebut 

mengakibatkan adanya perbedaan respon investor dalam bertransaksi di pasar modal 

yang menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan harga saham. 



Pada ex-dividend date secara otomatis investor akan berpikir bahwa 

pembagian dividen akan memberikan dampak pada harga saham. Pemikiran ini 

disebabkan karena investor telah kehilangan hak atas return dari dividen dan melihat 

prospek ke depan perusahaan yang membagi dividen. Pada pemikiran pertama 

(Husnan 1998), investor yang berkeinginan mendapat keuntungan dari capital gain, 

lebih memilih untuk tidak membeli saham tersebut. Dengan demikian harga saham 

tersebut akan mengalami penurunan sebanding dengan nilai dari return yang telah 

hilang. Sedangkan pada pemikiran kedua, investor melihat bahwa apabila perusahaan 

mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar dividen kepada pemegang saham, 

maka akan mempengaruhi cash flow perusahaan yang nantinya dapat mengganggu 

operasi perusahaan. Apabila dana yang dikeluarkan bisa mengganggu jalannya 

operasi, otomatis dapat juga menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Adanya dua pemikiran tersebut secara logika akan mendorong harga atau 

nilai saham di pasar mengalami penurunan (Sularso, 2003:4). 

Pengumuman pembagian dividen sering dianggap memiliki kandungan 

informasi, jika pasar bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima pasar. Reaksi 

tersebut dapat diukur dengan abnormal return. Apabila abnormal return digunakan 

dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi 

akan memberikan abnormal return kepada pasar (Jogiyanto, 2003). 

Penelitian mengenai dugaan bahwa pengumuman perubahan dividen sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Sularso (2003) yang mengkaji masalah 



pengaruh ex-dividend date terhadap perubahan harga saham menunjukkan bahwa 

terdapat perubahan harga saham yang signifikan sebelum dan setelah ex-dividend 

date. Bukti tersebut didukung oleh Siaputra dan Atmadja (2006) yang menunjukkan 

terjadinya pergerakan harga saham yang signifikan selama antara dua periode 

observasi tersebut akibat pengumuman pembagian dividen. Kemudian penelitian oleh 

Mulyati (2003) yang mengkaji masalah reaksi harga saham terhadap perubahan 

dividen tunai dan dividend yield menunjukkan bahwa reaksi harga saham positif 

terhadap kenaikkan dividen, sedangkan reaksi harga saham negatif terhadap 

penurunan dividen. 

Industri yang akan menjadi obyek penelitian disini adalah perusahaan food 

and beverage yang go public yang terdiri dari 15 emiten. Industri makanan dan 

minuman merupakan salah satu industri dengan tingkat persaingan yang ketat, karena 

terdapat ratusan produk dari berbagai perusahaan yang ada. Persaingan tersebut 

biasanya terjadi akibat adanya perebutan pangsa pasar, loyalitas pelanggan, citra 

merek, dan lain-lain. Di Indonesia, bisnis makanan dan minuman telah mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi 

yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang industri media massa telah ikut 

serta meningkatkan brand awareness bagi masyarakat terhadap produk-produk yang 

ada. 

Dalam penjelasan Sularso (2003) harga saham akan turun setelah ex-dividend 

date. Namun yang terjadi di pasar tidak selalu harga saham turun pada saat setelah ex-



DLTA INDF MLBI

2006 26,660Rp         2,120Rp        53,780Rp         

2007 20,700Rp         2,070Rp        173,900Rp       

2008 45,100Rp         1,894Rp        96,400Rp         

2009 92,100Rp         4,335Rp        173,900Rp       

2010 126,200Rp       6,010Rp        366,400Rp       

2011 188,400Rp       5,510Rp        674,000Rp       

Tahun 
Emiten

DLTA INDF MLBI

2006 28,800Rp      1,858Rp     51,000Rp      

2007 18,740Rp      1,916Rp     48,910Rp      

2008 42,640Rp      1,800Rp     93,400Rp      

2009 83,700Rp      4,455Rp     165,450Rp    

2010 116,900Rp    6,360Rp     369,000Rp    

2011 187,800Rp    5,390Rp     690,000Rp    

Emiten
Tahun 

dividend date. Ada beberapa perusahaan pada tahun tertentu mengalami kenaikkan 

harga saham pada setelah ex-dividend date. Data akan disajikan dalam bentuk grafik 

berikut ini: 

 Tabel 1.1  

Harga Saham Sebelum Ex-dividend date Perusahaan Food and Beverage 

Tahun 2006-2011 

 

 

Sumber: Data Diolah 

Tabel 1.2 

Harga Saham Setelah Ex-dividend date Perusahaan Food and Beverage 

Tahun 2006-2011 

 

 

Sumber: Data Diolah 

Seluruh data harga saham tersebut disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 

berikut ini 



Gambar 1.1 

Grafik Harga Saham Sebelum Ex-Dividend Date Perusahaan Food and 

Beverage Tahun 2006-2011 

 

 

 

  

 Gambar 1.2 

Grafik Harga Saham Setelah Ex-Dividend Date Perusahaan Food and 

Beverage Tahun 2006-2011 

 

 

 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada PT. Delta Djakarta harga saham 

setelah ex-dividend date pada tahun 2006 terjadi kenaikkan sebesar 8% yaitu dari Rp 

26.600 naik menjadi Rp 28.800. Pada PT. Indofood Sukses Makmur terjadi 



kenaikkan harga saham pada setelah ex-dividend date tahun 2009 dan 2010. 

Kenaikkannya sebesar 3% pada tahun 2009 yaitu dari Rp 4.335 menjadi Rp 4.455 

dan 6% pada tahun 2010 yaitu dari Rp 6.010 menjadi Rp 6.360. Sedangkan pada PT. 

Multi Bintang Sukses Makmur terjadi kenaikkan harga saham setelah ex-dividend 

date pada tahun 2010, dan 2011. Kenaikkannya sebesar 1% pada tahun 2010 yaitu 

dari Rp 366.400 menjadi Rp 369.000, dan sebesar 2% pada tahun 2011 yaitu dari Rp 

674.000 menjadi Rp 690.000. Adanya kenaikkan harga saham tersebut dapat 

disebebkan karena investor tidak hanya memutuskan investasinya dengan melihat 

harga saham disekitar tanggal pengumuman, namun bisa melihat dari faktor internal 

perusahaan yang lain. Data GAPMMI menunjukkan trend pertumbuhan industri 

makanan dan minuman dalam negeri yang cukup baik. Volume penjualan ditahun 

2007 mencapai Rp 383 Trilyun, di tahun 2008 mencapai Rp. 505 Trilyun, di tahun 

2009 mencapai Rp. 555 Trilyun dan ekspektasi di tahun 2010 adalah untuk mencapai 

Rp. 605 Trilyun (http://www.gapmmi.or.id/cetak.php?id=96). Melihat 

perkembangan penjualan industri makanan dan minuman merupakan prospek yang 

bagus bagi investor. 

 Berdasarkan  fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan periode data penelitian berdasarkan enam tahun terakhir dengan 

judul  “Analisis  Harga Saham dan Abnormal Return Sebelum dan Setelah Ex-

Dividend Date pada Perusahaan Food and Beverage yang Go Public Tahun 2006-

2011”. 

http://www.gapmmi.or.id/cetak.php?id=96


1.2 Identifikasi Masalah 

Pengumuman dividen akan memberikan reaksi terhadap pasar yang 

menyebabkan harga saham akan mengalami penyesuaian. Berdasarkan latar belakang 

dan adanya bukti empiris mengenai hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh yang 

ditimbulkan oleh pengumuman dividen terhadap perubahan harga saham, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana harga saham sebelum dan setelah ex-dividend date pada 

perusahaan food and beverage yang telah go public periode 2006-2011? 

2. Bagaimana abnormal return pada saat sebelum dan setelah ex-dividend date 

pada perusahaan food and beverage yang telah go public periode 2006-2011? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui harga saham sebelum dan setelah ex-dividend date pada 

perusahaan food and beverage yang telah go public periode 2006-2011? 

2. Untuk mengetahui abnormal return pada saat sebelum dan setelah ex-

dividend date pada perusahaan food and beverage yang telah go public 

periode 2006-2011 

 

Penulis mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini yang dapat  

diberikan bagi berbagai pihak sebagai berikut: 



1. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dalam membuat keputusan investasi yang berkaitan dengan 

perubahan harga saham akibat pengumuman dividen 

2. Bagi emiten, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 

sebagai acuan dalam membuat keputusan berkaitan dengan perubahan 

dividen, yaitu apakah tindakan perusahaan menaikkan atau menurunkan 

dividen ditanggapi oleh investor sebagai sinyal positif atau tidak 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengumuman 

dividen terhadap harga saham 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Sebuah perusahaan selalu mengharapkan bisnis yang djalankan dapat 

menguntungkan serta dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai agar dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan dan juga memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham. Maka dari itu manajer harus mampu mengambil keputusan apakah laba yang 

dihasilkan tersebut akan menjadi laba ditahan atau dividen untuk dibagikan kepada 

investor.  

Salah satu tujuan yang ingin dicapai investor dalam melakukan ivestasi adalah 

untuk meningkatkan kemakmuran di masa depan. Dalam teori efficiency market 

hypothesis, harga saham bereaksi terhadap informasi yang ada, termasuk di dalamnya 



adalah informasi pembagian dividen. Pengumuman dividen dipercaya akan dapat 

mempengaruhi perilaku harga saham dari aksi investor yang menginginkan 

keuntungan dari peristiwa tersebut (Siaputra dan Atmadja, 2006:72). 

Pembagian dividen merupakan satu hal yang diinginkan oleh pemegang 

saham. Menurut Sularso (2003:4) prosedur pembagian dividen yang aktual adalah 

pada tanggal pengumuman, tanggal pencatatan pemegang saham, tanggal ex-

dividend, dan tanggal pembayaran dividen. Tanggal ex-dividend (ex-dividend date) 

adalah tanggal pada saat hak atas dividen periode berjalan dilepaskan dari sahamnya, 

biasanya dengan jangka waktu empat hari kerja sebelum tanggal pencatatan saham. 

Pada hari keempat sebelum tanggal tersebut, hak atas dividen tidak lagi menyertai 

saham. Pada tanggal itulah biasanya investor meramalkan mengenai harga saham 

yang mungkin terjadi. Adanya prosedur pembagian dividen tersebut mengakibatkan 

adanya perbedaan respon investor dalam bertransaksi di pasar modal yang 

menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan harga saham. 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari  

pengumuman perubahan dividen. Jika pengumuman tersebut mengandung informasi 

maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut  diterima 

oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga. Reaksi 

perubahan harga saham biasanya diukur dengan menggunakan return sebagai nilai 

perubahan atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal 

return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang memiliki kandungan 

informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya suatu 



pengumuman yang tidak memliki kandungan informasi tidak memberikan abnormal 

return kepada pasar. 

Gambar 1.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   : Tidak diteliti 

  : Diteliti 

Emiten 

Laba ditahan 

Laba yang diperoleh 

RUPS 

Tanggal pengumuman 

dividen tunai 

Dividen 

Harga saham sebelum 

ex-dividend date 

Harga saham setelah 

ex-dividend date 

Reaksi pasar 



Gambar 1.4 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan :    : Pengaruh 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh pengumuman dividen terhadap 

harga saham antara lain; 

1. Sularso, (2003) dalam jurnal akuntansi & keuangan, Vol. 5, No. 1, Mei 2003: 

1 – 17, Hal. 15, melakukan penelitian pengaruh pengumuman dividen 

terhadap perubahan harga saham (return) sebelum dan sesudah ex –dividend 

date di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil penelitiannya bahwa harga saham 

bereaksi negatif terhadap informasi pengumuman dividen naik pada saat ex-

Tanggal pengumuman 

dividen tunai  

Harga Saham  

Harga saham sebelum 

ex-dividend date 

Harga saham setelah 

ex-dividend date 



dividend date, dan bereaksi positif terhadap informasi pengumuman dividen 

turun pada saat ex-dividend date,  

2. Mulyati, (2003) dalam jurnal siasat bisnis, Vol. 2, No. 8, Hal. 247, melakukan 

penelitian mengenai reaksi harga saham terhadap perubahan dividen tunai dan 

dividend yield di BEJ. Hasilnya menunjukkan bahwa pengumuman perubahan 

dividen tunai mengandung informasi dan bahwa reaksi harga saham tidak 

dipengaruhi oleh dividend yield. 

3. Siaputra dan Atmadja, (2006) dalam jurnal akuntansi dan keuangan, Vol. 8, 

No. 1, Mei 2006: 71-77, Hal. 76, melakukan penelitian mengenai pengaruh 

pengumuman dividen terhadap perubahan harga saham sebelum dan sesudah 

ex-dividend date di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata harga saham sebelum ex-dividend date dan 

nilai rata-rata harga saham sesudah ex-dividend date  secara statistik berbeda 

signifikan. 

4. Mirdah dan Solikhin, (2010) dalam jurnal penelitian Universitas Jambi Seri 

Humaniora, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2010: 1-8, Hal. 5, melakukan 

penelitian mengenai analisis dampak pengumuman dividen terhadap reaksi 

pasar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

investor di pasar modal Indonesia masih menggunakan informasi 

pengumuman dividen untuk melakukan keputusan investasi. 

 



1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk 

menjelaskan hubungan hal tersebut. Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji 

adalah ada atau tidaknya hubungan yang ditimbulkan oleh variabel independen 

(variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y) baik secara langsung maupun 

tidak langsung, serta untuk mengetahui kuat atau tidaknya antara kedua variabel 

tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah: 

H1: Adanya perbedaan harga saham pada perusahaan food and beverage yang go 

public periode 2006-2011 

H2: Adanya perbedaan abnormal return pada perusahaan food and beverage yang go 

public periode 2006-2011 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah event studies. 

Menurut Tandelilin (2010:239), penelitian event studies adalah: 

“Penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap 

harga sekuritas. Penelitian tersebut umumnya berkaitan dengan seberapa cepat 

informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham.”. 

 



Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah metode verifikatif. Definisi metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) 

adalah : 

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kausalitas antara variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil 

pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima”. 

   

1.8  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada industri makanan dan minuman yang telah go 

public di Bursa Efek Indonesia, dimana data-data diperoleh dari www.idx.co.id 

periode 2006-2011, www.yahoofinance.com, perpustakaan, dan search engines.  

 

Tabel 1.3 

Waktu Penelitian 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuan Proposal

2 Pengajuan BAB 1

3 Penggantian Judul 

4 BAB 1 Pendahuluan

5 BAB II Tinjauan Pustaka

6 BAB III Metodologi Penelitian

7 BAB IV Hasil dan Pembahasan

8 BAB V Kesimpulan dan Saran

9 Overall

10 Sidang

Kegiatan  No Apr-13 May-13 Jun-13Feb-13 Mar-13

http://www.yahoofinance.com/

