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ABSTRAKSI 

Ilal vang mendnwl112 ;m6tor b;mbali !11cmheli saham adalah adanya keulltungan 
Jl.iri t'apilf:' ..;tifl uwupu~~ dil,·id,.;n_ P·.~rusahm!B UH!tHlwya S'.!hllu berusaha dapu{ 
membagikan divtden pUGH periode lVaklu terlcolll misain!'a (, hulan, Pembagian dividen 
hams didahului dengan pengu!11uman di"iden, Pengumuman dividen yang berubah-ubah 
mcmmjukkan adanya risiko yang hunts dthadapi investor karena bcsar kecilnya tingknl 
pendapalan yang ahtn dipcroleh dan '. al!i/o! glilll dan dividen berpengaruh terhadap 
besar kednya dsiko ya!1~ drhaJapr investor. Dalum dunia kCliangan risiko ini 
dilambangkan sebagai beta HI) 

Hubungan anlarn bela dengan pengutllUm,lfl dividen tdah diteliti sebelumnya okh 
Carolvn Caroll dan R, Sleph~n S,ars oalam .!tlmaln)'a yang, diterbilkan lile' /;iIUIlICC 

li<:vic;,,' yang bcrJudul ..nll'id":l1 ,II1I1(1U/1CCI1Z,'11I ond ('hallge 111 !lew". lJntuk itu dalam 
skripsi mt aki.ln ditditi apakah at 1l1Jol1\!sia WIVX!Jvc/;,:d divu/:'!lId c/wngeg mempunyul 
pengawh yang signtiikan tcrhadar pcrubahan bela, 

Hasil penclittan Inemmjukkan rata-rata {In-hew untuk S-:- adalah sebesar 0,03255 
dnnana nilai ini kbih tinggi dari !,,,SI-!><!/(! yaitu O,O:;~27, Namun slandar deviasi pre-bela 
lebill kecil daripada posl-hela, Meskipun rata-rata {ulsl-he/o lebih rendah narnun standar 
Jeviasinya kbih linggi yang berarli naik turunnya nilai post-beta tersebut cukup variatif 
dibandmg prt'-h('{a, 

Rata-rata pn:-heta untuk S- adalah sebesar ..0,1436, Nilai rata-rata beta ini lebih 
keeil dari post-hela yaitu 0,01980, Delllikian pula slanclar deVIaSi po,v- bela juga lebih 
tinggi dari pre-he/a, Hal ini menuruukkan bahwa meskipun rata-rata post-he/a tinggi 
nal111111 fisiko yang harus dihadapi investor juga linggi karena posl-bela tersebul akan 
k:hih bertluktuatil' dtbandingkan pre-h\!!ll, 

Hasil penguJian d<:'ngan /'uircd ",,<"l/ple ,/~l"s/ menunjukkan bahwa Ho dilerima 
yuill! tidak t'>'rdapal pembahun bet.l yang ,;ignilikan sebdum dan sesudah pengumumall 
dividc:n pada sailt 1II1~"l'~ded dh'it!<lIlJ c/1tI1I/!,es meningkat (kelompok Sf) maupun pada 
,allt unexpected dividend changes menurun (kelompok S-), Hill ini berarti bahwa kedua 
hasil pengujian tersehul mcnunjukkan tidak ada pengaruh unexpected dividend changes 
krhadap perubahan beta, 

Maka duri hasil p<onelitian tarnpak bahwo investor lidok l11emperhitungkan fisiko 
dalam pengumuman pemhugian dividen atau mellganggap berapa pun besarnya dividen 
yang akan dibagikan bahkan bila besam"a diluar dugaan sekalipun tidak akan merubah 
risiko investasi yang ditanggullgllya, Unluk itll ia tidak perlu menjual atalt membeli 
saham1:etika terjadi pengul1luman pembagian dividen, 

Investor lebih mernpertimbangkan faktof rnakro dan mikro dalam 
!11emperhitungkaJ1 risiko inveslasi dihandillgkan dengan hanya mengamati berapa besar 
dividen yang akan dibagikall, Faktor makro yang biasanya diamati investor adalah 
b<!sarnya suku bunga, kondisi politik, dan ,ituasi ekonumi. Faklor mikro yang diul1luti 
ltITIlunnya kondisi perusahaan dan pergemkan harga saham perusahaan tersebut Selain 
itu secara umum perilaku investor <1i Indonesia cenderung mengharapkan capilal gain 
saja dan tidak lerfokus pada dividen, 

Perubahan beta bisa saja bukan dikarenakan oleh {(I1e.'peeled dividelld changes 
tetapi oleh sebab-sehah lain yang tidak diteliti dalanl penclitian inl, 


