
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan pasar modal di suatu negara merupakan salah satu

informasi yang menunjukkan kemajuan suatu negara khususnya di bidang

keuangan, pasar modal merupakan salah satu tempat dimana para investor

melakukan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan. Untuk

mendapatkan hasil yang diharapkan, setiap investor harus memperhatikan

beberapa aspek penting dari investasi keuangan dan non keuangan perusahaan,

yang dapat mempengaruhi tingkat perolehan return. Keuntungan yang didapat

investor saat berinvestasi di pasar modal adalah dividen yang dibagikan oleh

emiten. Emiten membagikan dividen kepada pemegang saham sebagai imbalan

atas jasanya. Besar kecilnya pembagian dividen bergantung dari keuntungan yang

dihasilkan oleh perusahaan. Jika laba yang dihasilkan cukup besar maka

pembagian dividen juga besar, jika laba yang dihasilkan kecil maka pembagian

dividen relatif kecil. Pengumuman dividen merupakan hari dimana perusahaan

memberikan informasi mengenai pembagian dividen kepada publik, dan

perusahaan juga menetapkan tanggal tertentu untuk menentukan pemegang saham

yang akan menerima dividen tersebut. (John R. Graham, dan Scott B. Smart,

2011).

Jogiyanto (2014) mengemukakan bahwa Informasi yang dirilis sebagai

pengumuman akan memberikan signal bagi investor untuk mengambil keputusan

investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif maka pasar

diharapkan bereaksi saat pengumuman tersebut diterima pasar. Reaksi pasar

diekspresikan oleh perubahan volume perdagangan saham. Pada waktu informasi

diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku

pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut

sebagai signal baik (good news) atau signal buruk (bad news).
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Peristiwa politik selalu mempengaruhi kondisi pasar saham dan sektor

industri di mana pun di dunia. Tak terkecuali Indonesia. Indonesia telah

menggelar Pemilu pada April tahun 2019. Terkait tahun politik, industri

manufaktur diharapkan paling berkinerja baik. Dua sektor industri manufaktur

tersebut diperkirakan akan memperoleh pertumbuhan kinerja tertinggi, yaitu

industri makanan dan minuman (food and beverage) serta industri tekstil dan

produk tekstil (TPT). Karena meningkatnya permintaan akan kegiatan kampanye

pemilu, keduanya berpeluang mencapai pertumbuhan positif.

Menteri Airlangga Hartarto menyebutkan “perekonomian secara umum

akan bergulir maju ketika pemilihan presiden dan pemilihan legislatif

terselenggara dengan suasana kondusif. Karena itu, para pelaku industri mampu

mengambil peluang pada tahun politik ini, pertumbuhan industri bisa didongkrak

dengan pemilu sebagai katalisator. Peningkatan konsumsi terutama terjadi pada

makanan dan minuman serta tekstil-produk tekstil. Pada masa kampanye,

kebutuhan akan produk dua sektor industri manufaktur tersebut akan meningkat.

Misalnya untuk atribut kampanye dan konsumsi kampanye atau rapat-rapat

partai”. (https://www.gobear.com/id/blog/investment-management/pemilu-2019-

ini-rekomendasi-saham-dan-industri-yang-moncer, 27 Oktober 2020).

Kementerian Perindustrian menyatakan kinerja industri makanan dan

minuman, serta industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diprediksi bertumbuh

pada semester I 2019. Peningkatan tersebut salah satunya ditopang oleh

pertumbuhan konsumsi saat Pemilu 2019 dan bulan suci Ramadan. “Peningkatan

terutama di pasar domestik seiring pelaksanaan pemilu dan masuknya bulan

Ramadan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar.

Pemilu yang berlangsung lancar dan aman diharapkan turut mendukung iklim

usaha ke depan. Haris mengatakan, “selama ini industri makanan dan minuman,

serta industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terus berkontribusi terhadap

pertumbuhan sektor nonmigas dan ekonomi nasional. Sepanjang 2018,

pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tumbuh 8,73% dan industri

makanan dan minuman di angka 7,91%. Realisasi tersebut lebih tinggi

dibanding pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5,17%”.



3

(https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a51942f9fd/pemilu-dan-ramadan-kerek-

pertumbuhan-industri-mamin-dan-tpt-semester-i, 27 Oktober 2020).

Dilihat dari sembilan indeks saham sektoral di BEI, sektor yang masih

mampu mencatatkan penguatan sejak pertama kalinya kasus Covid-19

diumumkan di Indonesia, yakni pada awal Maret 2020 hingga saat ini adalah

sektor consumer goods dan sektor basic industry & chemical. Ini menunjukkan

saham-saham perusahaan consumer goods paling bisa bertahan dalam kondisi

pandemi. Selama periode 30 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2020,

penurunan indeks sektor consumer goods hanya sebesar 11,27%, lebih rendah

dibandingkan dengan sektor property dan real estate yang turun 41,84%. Bahkan

jika dilihat dalam kurun waktu satu bulan, Maret 2020 hingga April 2020, indeks

sektor consumer goods naik 9,78%, sementara sektor property & real estate

minus 13,40%. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, yang dibutuhkan oleh

masyarakat terutama adalah kebutuhan-kebutuhan dasar atau primer. Perusahaan

yang bergerak di bidang usaha terkait kebutuhan dasar yang paling bisa survive,

sebagaimana terefleksi pada harga sahamnya. Jika dibedah lebih lanjut, sejumlah

riset dari analis pasar modal memaparkan, lini bisnis food and beverages (F&B)

dianggap salah satu sektor bisnis yang paling tahan terhadap krisis ekonomi di

masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan pasokan

makan dan minum dalam kondisi apapun, bahkan di tengah kondisi serba sulit

sekalipun. (https://idxchannel.okezone.com/read/2020/06/10/278/2227600/mau-

investasi-saham-cek-sektor-usaha-yang-bertahan-di-masa-pandemi diakses 8

November 2020).

Dikutip dari artikel (https://www.liputan6.com/bisnis/read/4290875/mayora-

tebar-dividen-rp-6707-miliar. Diakses 8 November 2020.) menunjukkan bahwa

PT Mayora Indah Tbk (Perseroan) memutuskan pembagian dividen tunai sebesar

Rp 30 per saham. Adapun nilai total dividen yang dibagikan sebesar Rp 670,76

miliar. Dividen akan mulai dibagikan pada 30 Juli 2020. Pada tahun 2019,

Perseroan berhasil meraih kenaikan penjualan sebesar Rp 966 miliar, dibanding

tahun 2018. Angkanya dari Rp 24,06 triliun pada 2018 menjadi Rp 25,03 triliun

pada 2019. "Menghadapi risiko yang harus dihadapi pada tahun 2020, PT Mayora
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Indah Tbk akan terus melakukan inovasi dalam berbagai lini bisnis yang

dimilikinya, dengan begitu produk-produk yang dihasilkan PT Mayora Indah Tbk

akan selalu relevan bagi konsumen," ujar Direktur Utama Andre Sukendra

Atmadja. Upaya-upaya ini diyakini akan mampu terus menunjang kinerja

keuangan jangka panjang PT Mayora Indah Tbk secara positif.

Terlebih karena hasil produksi PT Mayora Indah Tbk merupakan produk

makanan dan minuman yang sudah menjadi kebutuhan konsumsi sehari-hari

masyarakat. Tahun 2019 bukanlah tahun yang mudah. Dinamika yang terjadi di

dalam dan luar negeri umumnya membatasi laju pertumbuhan ekonomi. Dalam

hal ini, PT Mayora Indah Tbk mampu menghadapi dan mengatasi tantangan yang

ada dengan baik, bahkan dapat membagikan dividen tunai.

Alasan penelitian ini memilih pengaruh pengumuman dividen pada

perusahaan sub sektor makanan dan minuman (Food and Beverage) karena

perusahaan makanan dan minuman memegang peranan penting dalam memenuhi

kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat akan produk makanan dan minuman

akan selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari.

Didasarkan pada kenyataan tersebut, perusahaan makanan dan minuman dianggap

akan terus survive. Industri makanan dan minuman adalah industri yang

perkembangannya baik, pertumbuhan atau perkembangan yang positif, sangat

cepat dan akan selalu ada karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Dilihat dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan

terdapat hasil yang berbeda. Menurut penelitian Ayu dan Gede (2015) yang

meneliti dampak pengumuman dividen terhadap abnormal return pada

perusahaan LQ45 periode 2014 menunjukkan adanya nilai signifikan bahwa pasar

bereaksi pada saat pengumuman dividen dan setelah pengumuman dan terdapat

perbedaan average abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah

pengumuman dividen. Menurut penelitian Larasati dan Ahmad (2018) yang

meneliti perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman ex-

dividend date pada perusahaan manufaktur periode 2011-2016 menunjukkan

bahwa tidak terdapat perbedaan average abnormal return yang signifikan antara

sebelum dan sesudah pengumuman dividen naik dan turun. Serta menurut
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penelitian Silvie (2019) yang meneliti pengumuman dividen tunai terhadap return

saham perusahaan LQ45 periode Februari 2014-Januari 2015 menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum pengumuman

dividen pada perusahaan yang mengalami kenaikan dan penurunan dividen, serta

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sesudah

pengumuman pembagian dividen pada perusahaan yang mengalami kenaikan dan

penurunan dividen. Sedangkan menurut penelitian Ni Made dan Nyoman (2016)

yang meneliti reaksi pasar terhadap peristiwa pengumuman dividen tunai pada 35

perusahaan manufaktur (sektor industri barang konsumsi, sektor industri dasar dan

kimia, sektor aneka industri) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2012-2014 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal

return sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya serta terdapat

inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka tujuan peneliti

melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan return

saham yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mengambil sampel

perusahaan sub sektor makanan dan minuman (food and beverage) yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020. Berdasarkan uraian tersebut

maka penelitian ini berjudul “Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum dan

Sesudah Pengumuman Dividen Tunai (Studi Kasus pada Perusahaan Food

and Beverage yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah terdapat perbedaan return

saham yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai pada

perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui

apakah terdapat perbedaan return saham yang signifikan sebelum dan sesudah

pengumuman dividen tunai pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat  Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Emiten

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang dapat

dijadikan acuan untuk lebih memperbaiki kinerja perusahaan yang

pada akhirnya dapat memaksimalkan perusahaan.

b) Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi

dan menilai perusahaan.

c) Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan dukungan empiris

berkaitan dengan penelitian sejenis.

d) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pola

pikir dan menambah wawasan berpikir mengenai dividen dan

pengaruhnya terhadap harga saham sebelum dan sesudah diumumkan

dividen pertama kali pada perusahaan food and beverage yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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