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REAKSI YANG BERBEDA ANTARA HARGA DAN VOLUME
TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN

PENDAHULUAN

Tujuan studi ini adalah untuk menambah pemahaman tentang

pengaruh dividen terhadap reaksi investor.  Pengumuman

pembayaran dividen mungkin merupakan sumber informasi dan

menyebabkan reaksi pasar kuat dan positif (Asquith dan

Mullins, 1983: 95). Kebijakan dividen memiliki banyak aspek

daya tarik seperti mekanisme tranmisi informasi. Kandungan

informasi atas dividen menghipotesiskan bahwa para manajer

menggunakan pengumuman dividen tunai untuk memberi signal

perubahan dalam pengharapannya tentang prospek perusahaan

yang akan datang. Selama keputusan tentang dividen hanya

merupakan sekitar pilihan manajemen, pengumuman perubahan

dividen akan memberikan signal informasi yang kurang ambisius

daripada angka earnings (Aharony dan Swary, 1980: 1).

Kane et.al (1984) menunjukan adanya bukti yang mendukung

tentang adanya hubungan yang tetap (corroborative) antara

pengumuman dividen dan earnings. Kesulitan utama dalam

menilai kebohongan kandungan informasi dividen dalam

kenyataannya pengumuman dividen dan earnings kadang-kadang

disinkronisasikan (Aharony dan Swary, 1980). Para investor

memberikan keyakinan yang lebih untuk menurunkan atau

menaikan dividen yang tak terantisipasi ketika earning di

atas atau di bawah pengharapan, dan sebaliknya. Interaksi atau
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pengaruh yang tetap antara pengumuman dividen dan earning

benar-benar diinterpretasikan di antara keudanya.

Studi tentang pasar modal, bisa dilakukan dengan melihat

reaksi pasar atas peristiwa tertentu (event study), misalnya

pengumuman earnings. Pasar menunjukan penenentuan harga

sekuritas dengan menggunakan earning yang dilaporkan

perusahaan atau earning yang disusun dengan metode

alternatif, yang dimiliki pasar (Deakin, 1976: 590). Reaksi

pasar atas informasi akuntansi dapat diuji dengan reaksi harga

saham dan volume perdagangan saham, yang dihubungkan dengan

karakteristik pengumuman, kepercayaan investor pada waktu

pengumuman (Kim dan Verrecchia, 1991: 302).

Lebih dari dua dekade riset impiris telah mencatat reaksi

harga dan volume yang sama. Beaver (1968) menemukan bahwa

pengumuman earnings menghasilkan perubahan harga abnormal

maupun volume perdagangan abnormal yang tinggi.  Kebanyakan

riset tentang reaksi harga dan volume sekarang ini telah

memformulasikan intuisi Beaver (1968), bahwa perubahan harga

merefleksikan perubahan keyakinan rata-rata pasar secara

agregat, sedangkan volume perdagangan merupakan jumlah

perdagangan semua investor individual (Kim dan Verrecchia

1991a).  Riset-riset berikutnya telah menunjukan bahwa

besarnya reaksi harga maupun volume meningkat terhadap

unexpected earnings, dan menurun terhadap besarnya

perusahaan, (misalnya: Morse 1981; Bamber 1987; Holthausen
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dan Verrecchia 1990; Cready dan Mynatt 1991). Pemusatan

perhatian pada kesamaan antara reaksi harga dan volume,

cenderung menyebabkan para peneliti memandang harga dan

volume sebagai ukuran yang substitusi tentang “reaksi pasar”.

Dengan demikian mungkin bahwa kebanyakan pengumuman earnings

akan menghasilkan volume perdagangan yang besar tetapi

perubahan harga kecil, dan sebaliknya (Bamber dan Cheon,

1995).

Riset sebelumnya menunjukan bahwa pengumuman earning

yang menghasilkan reaksi volume perdagangan yang berbeda

dengan reaksi harga (Beaver 1968; Lev dan Ohlson 1982; Dontoh

dan Ronen 1993; Cready dan Mynatt 1991; Bamber dan Cheon

1995). Reaksi harga dan volume yang berbeda ini perlu diuji

dengan event yang berbeda, apakah perilaku demikian masih

konsisten. Atas dasar pertanyaan tersebut riset ini akan

menguji reaksi harga yang berbeda dengan reaksi volume

perdagangan, dengan event pengumuman dividen.

PERUMUSAN MASALAH

Atas dasar permasalahan yang ada pada hasil riset

terdahulu, masalah dalam penelitian adalah belum adanya

(sepanjang pengamatan peneliti) riset tentang reaksi harga

dan volume perdagangan saham atas pengumuman dividen. Riset

tentang perbedaan antara reaksi harga dan volume perdagangan

saham hanya atas pengumuman laba (Bamber dan Cheon, 1995).
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Oleh karena itu pertanyaan riset dapat dirumuskan sebagai

berikut: “Apakah reaksi harga yang berbeda dengan reaksi

volume perdagangan dengan event pengumuman laba itu, masih

konsisten jika dihubungankan dengan pengumuman dividen.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh

pengumuman dividen terhadap harga saham dan volume

perdagangan saham. Riset ini didasarkan atas perbedaan reaksi

harga saham dan volume perdagangan saham yang berbeda terhadap

pengumuman earnings yang ditemukan oleh Bamber dan Cheon

(1995), apakah temuan demikian masih konsisten jika

dihubungkan dengan pengumuman dividen. Riset ini akan

membuktikan secara empiris dari permasalahan dan temuan

sebelumnya yaitu tentang reaksi harga dan volume perdangan

saham, dengan menghubungkanya dengan pengumuman dividen.

TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Tinjauan literatur

Pasar efisien (Jones, 1996) adalah suatu pasar yang harga

sekuritasnya dengan cepat dan penuh merefleksikan seluruh

informasi tentang asset. Konsep ini mendalilkan bahwa

investor akan mengasimilasikan informasi yang relevan ke

dalam harga dalam membuat keputusan menjual atau membeli

saham.  Di sisi lain dalam melihat reaksi pasar, suatu studi
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juga bisa melihat melalui reaksi volume perdagangan selain

reaksi harga (Kim dan Verrecchia, 1991; Barron, 1995; Atiase

dan Bamber, 1994).

Bamber dan Cheon (1995) menyimpulkan reaksi pasar

sekitar pengumuman earning kwartalan menghasilkan: (1)

Perubahan volume perdagangan sangat tinggi tetapi perubahan

harga kecil, (2) perubahan harga besar tetapi perubahan volume

kecil. Oleh karena harga merefleksikan pengharapan banyak

investor, harga bisa mengimplikasikan suatu ramalan earnings

yang sangat efisien untuk beberapa minggu sebelum pengumuman,

dan apabila benar demikian pengujian harga mungkin kurang

sensitif dibanding pengujian volume untuk pengumuman earning

(Beaver, 1968: 70).

Volume perdagangan berubah sekitar pengumuman earning

karena revisi kepercayaan berbeda di antara investor.

Perbedaan penting antara pengujian harga dan volume adalah

bahwa harga merefleksikan perubahan dalam pengharapan pasar

sebagai keseluruhan, sedangkan volume merefleksikan

pengharapan individual investor (Barron, 1995). Kadang-kadang

volume yang tinggi dapat diakibatkan oleh reaksi yang

bermacam-macam atas informasi, tetapi juga tidak mesti

merefleksikan ketidak-setujuan antar investor, dan dapat juga

merefleksikan konsensus antara pedagang dengan konsensus-

konsensus sebelumnya (Karpoff, 1986).
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Hanafi (1996) menguji reaksi pasar dengan melihat TVA

(Total Volume Activity) atau volume perdagangan dan SRV

(Security Return Variability) atau harga. Dia menyimpulkan

bahwa TVA nampaknya merupakan indikator yang lebih baik untuk

melihat reaksi pasar terhadap suatu event dibanding dengan

SRV, karena dari pengamatannya terhadap abnormal return

menunjukan adanya antisipasi pasar terhadap pengumuman

laporan keuangan.

Hipotesis

Secara menyeluruh penelitian ini bertujuan untuk menguji

reaksi harga dan volume yang dihubungkan dengan pengumuman

dividen. Penelitian ini secara umum menduga bahwa pengumuman

dividen akan menyebabkan reaksi pasar, dengan melihat reaksi

harga maupun reaksi volume perdagangan.

Penelitian sebelumnya (Beaver, 1968; Kim, 1987; Kim dan

Verrecchia, 1991a; Bamber dan Cheon, 1995; Hanafi, 1996) telah

menggunakan harga dan volume perdagangan dalam melihat reaksi

pasar yang menghubungkannya dengan pengumuman earnings.

Penelitian ini akan menggunakan pengumuman dividen dalam

melihat reaksi pasar, baik reaksi harga maupun reaksi volume

perdagangan.

Riset analitis sebelumnya (Karpoff, 1986; Ajinkya et

al., 1991; Atiase dan Bamber, 1994) menyarankan bahwa volume

perdagangan merupakan suatu fungsi peningkatan dari tingkat
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penjelasan yang berbeda sebelumnya. Pengumuman earning yang

menghasilkan reaksi volume perdagangan tinggi relatif

daripada reaksi harga (Bamber dan Cheon, 1995). Penelitian

ini akan menempatkan hipotesis nol:

(1) reaksi harga dan volume adalah independen;

(2) reaksi harga dan volume berhubungan erat.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Sampel dan Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menguji reaksi pasar atas dividen

untuk periode 1996, meliputi pengumuman selama tahun fiskal

1996. Observasi sampel dibatasi dengan empat kreteria

pemilihan:

1. Tanggal pengumuman dividen, apabila lebih dari satu kali

pengumuman dividen dalam satu tahun fiskal, yang digunakan

dalam penelitian menggunakan prioritas: dividen final (dari

tahun laporan 31 Desember 1995), dividen kas, dividen

interim, dividen saham.

2. Data return, ekses return, dan volume perdagangan untuk

satu hari sebelum sampai dengan lima hari setelah

pengumuman dividen, dari BEJ.

3. Data ramalan analis.

4. Perusahaan yang memiliki tahun fiskal yang berakhir 31

Desember.
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Metrik Volume

Dua ukuran volume perdagangan yang berbeda akan

diterapkan. Pertama ukuran pengurangan dari persentasi harian

saham yang diperdagangkan perusahaan i terhadap persentase

saham yang diperdagangkan di BEJ.  Total saham yang

diperdagangkan harian pada BEJ diperoleh dari laporan

perdagangan BEJ dibagi dengan total saham yang beredar di

BEJ, untuk menghasilkan persentase saham BEJ yang

diperdagangkan. Hasil volume perdagangkan yang disesuaikan

dengan pasar (market-adjusted) untuk tiap perusahaan

dikumulasikan dua periode pengujian yang berbeda:

1. periode dua hari-dari hari -1 sampai hari 0 berhubungan

dengan pengumuman dividen.

2. periode tujuh hari-dari hari -1 sampai hari +5

Metrik untuk periode 2 hari diberi notasi VOL2MKT, dan periode

7 hari diberi notasi VOL7MKT.

Kedua metrik untuk mengontrol perbedaan kross-seksional

dalam perdagangan perusahaan khusus periode pengumuman rata-

rata, dengan cara  membagi persentase saham yang

diperdagangkan periode pengumuman perusahaan i dengan volume

periode perusahaan-perusahaan non-pengumuman.  Lebih khusus,

penelitian ini akan membagi persentasi saham yang

diperdagangkan perusahaan i dalam periode pengumuman dua

(tujuh) hari dengan median volume perdagangan saham

perusahaan yang khusus dengan periode non-pengumuman (yakni
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median dari: persentase saham perusahaan yang diperdagangkan,

dikumulasikan yang lebih berdekatan dua (tujuh) hari periode

non-pengumuman dalam interval selama tahun pengumuman

dividen). Metrik ini dapat diinterpretasikan sebagai rasio

valume perdagangan periode pengumuman berhubungan dengan

median volume perdagangan perusahaan non pengumuman, dan

diberi notasi VOL2PCT dan VOL7PCT secara berurutan.

Metrik Harga

Penelitian ini akan menerapkan dua set metrik return yang

dibangun seperti dua set metrik volume perdagangan. Return

yang disesuaikan dengan pasar (market-adjusted) yang

didasarkan pada return ekses beta pasar (dalam Bamber dan

Cheon, 1995; adalah CRSP) yang mengurangkan retrun perusahaan

i pada return komtemporer pada portofolio beta ekuivalen

(matched-beta). Penelitian ini akan mengkumulasikan return

ekses melalui window dua (tujuh). Oleh karena penelitian ini

tertarik pada besarnya (magnitude) dan bukan arah (direction)

dari reaksi, maka penelitian ini menggunakan nilai absolut

dari ekses return kumulatif dua (tujuh) hari. Metrik ini

diberi notasi RET2MKT dan RET7MKT.

Set kedua metrik return absolut sama dengan konstruksi

set kedua metrik volume perdagangan dengan mengontrol

perbedaan kross-seksional dalam return absolut rata-rata

khusus perusahaan non pengumuman. Penelitian ini menggunakan
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nilai absolut return kumulatif dua (tujuh) hari periode

pengumuman dibagi dengan median dari dua (tujuh) hari return

absolut periode non pengumuman. Pembaginya adalah median

dari: nilai absolut return periode dua (tujuh) hari periode

non-pengumuman yang dikumulasikan, dikumulasikan yang lebih

berdekatan dua (tujuh) hari periode non-pengumuman dalam

interval selama tahun pengumuman dividen. Metrik ini

dinotasikan dengan RET2PCT dan RET7PCT, yang dapat

diinterpretasikan sebagai rasio return absolut dalam periode

pengumuman, berhubungkan dengan median return absolut periode

non pengumuman.

Karakteristik Khusus Perusahaan

Karakteristik yang dapat dihubungkan dengan reaksi harga

vs. volume adalah sebagai berikut:

1. Dispersi dalam ramalan analis - DISPiq

2. Range dalam ramalan analis - ANGEiq

Metode Analisis Data

Dalam uji statistik umumnya meliputi empat elemen

(Mendenhall dan Beaver, 1992: 269): hipotesis nol, hipotesis

alternatif, test statistik, dan kesimpulan penolakan. Untuk

menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, teknik-

teknik statistik yang digunakan: Analisis tabel kontingensi

(contingency table analysis), dan Analisis Korelasi Pearson

(Pearson Product-Moment Coefficient of correlation).
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Analisis tabel kontingensi disebut sebagai Chi-square

contingency table analysis (Mendenhall dan Beaver, 1992: 426)

untuk menguji hipotesis pertama tentang independensi reaksi

harga dengan reaksi volume perdagangan, yaitu apakah dua

metode klasifikasi atas peristiwa yang diobservasi saling

independen. Analisis Korelasi Pearson untuk menguji hipotesis

kedua tentang hubungan antara reaksi harga dan reaksi volume

perdagangan.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti empiris

tentang perilaku harga dan volume terhadap pengumuman

dividen, sebagai pengujian lebih lanjut dari beberapa

penelitian sebelumnya yang kebanyakan menghubungkan perilaku

harga dan volume dengan pengumuman earnings (Beaver 1968; Lev

dan Ohlson 1982; Dontoh dan Ronen 1993; Cready dan Mynatt

1991; Bamber dan Cheon 1995).

RENCANA ORGANISASI PENULISAN

BAB I   PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan duraikan latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika

pembahasan.

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA
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Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori dan/atau

riset-riset terdahulu yang menjadi acuan utama

penelitian ini yaitu teori dan riset tentang volume

perdagangan saham dan  teori dan riset tentang perubahan

harga.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas penulisan penelitian, kriteria sampel

dan penentuan populasi, ukuran dan pengambilan sampel,

teknik pengukuran variabel, teknik pengembangan alat

pengujian, teknik pengujian data dan teknik analisis

data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan analisis hasil pengumpulan

data, analisis pengujian data, dan analisis pengujian

hipotesis.

BAB V  KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil akhir

penelitian yang berupa simpulan dan implikasi bagi

peneliti selanjutnya.
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LAMPIRAN
URAIAN METODOLOGI

Metrik Volume
Pertama:

% harian saham yang diperdagangkan - % saham yang diperdagangkan
= perusahaan-i di BEJ

Total saham yang diperdagangkan di BEJ
% saham yang diperdagangkan    = --------------------------------------

di BEJ Total saham yang beredar di BEJ

Kedua:
Untuk mengontrol perbedaan kross-seksional dalam rata-

rata perdagangan periode non-pengumuman.

% saham yang diperdagangkan i periode
pengumuman

= -------------------------------------- atau
volume saham yang diperdagangkan periode

non pengumuman

% saham yang diperdagangkan i periode
dua (tujuh) hari

= -------------------------------------
Me volume periode non pengumuman i

Me =  % saham i yang diperdagangkan, yang dikumpulkan selama dua (tujuh) hari
periode non-pengumuman selama interval tahun pengumuman dividen.

Metrik Harga

Pertama:
Market-adjusted returns

=    return perusahaan - return komtemporernus pada matched-beta portfolio

Kedua:
Untuk mengontrol perbedaan kross-seksional dalam rata-

rata return absolut periode non-pengumuman.
absolut return kumulatif periode pengumuman dua (tujuh) hari

= -------------------------------------------------
Me return absolut periode non-pengumuman dua (tujuh) hari

Me = nilai absolut return periode non pengumuman yang dikumpulkan dua
(tujuh) hari

Kumulasi selama dua (tujuh) hari berdampingan
(contiguous)periode non-pengumuman selama interval
pengumuman dividen.
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