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Investor berinvestasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa dividen atau
capital gain. Investor dalam berinvestasi memerlukan informasi mengenai kondisi perusahaan
untuk pengambilan keputusan. Salah satu informasi tersebut adalah pengumuman dividen kas.
Pengumuman dividen kas dapat digunakan para investor untuk mengambil keputusan dan
memprediksi prospek perusahaan dimasa mendatang. Oleh karena itu, pasar akan bereaksi
dengan naik dan turunnya harga saham. Selain itu informasi lain yang dapat digunakan oleh
investor adalah laporan keuangan. Auditor sebagai pihak independen yang mengaudit laporan
keuangan. Dalam hal ini, perusahaan akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dengan tujuan
untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengumuman dividen kas dan
kualitas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap harga saham pada perusahaan
Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi peristiwa (event study) yaitu suatu studi yang mempelajari bagaimana suatu pasar
bereaksi terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai
pengumuman. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang
mengumumkan dividen kas tahun 2006-2007 di BEI. Teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini adalahpurposive sampling, sehingga diperoleh 41 perusahaan. Data penelitian
berupa data sekunder yang terdiri dari: 1). Daftar nama perusahaan yang mengumumkan dividen
kas, 2). Tanggal pengumuman dividen kas, 3). Daftar nama auditor KAP , dan 4). Harga saham
harian (penutupan) 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah pengumuman dividen kas. Kegiatan
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah teknik statistik non parametrik yaitu ujiwilcoxon signed rank test dan uji
mann-whitney u test, dengan menggunakan SPSS.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Berdasarkan ujiwilcoxon signed rank
test disimpulkan bahwa pengumuman dividen kas tidak terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap rata-rata harga saham, 2). Berdasarkan uji mann-whitney u test dapat disimpulkan
bahwa kualitas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap rata-rata harga saham. Saran yang bisa dikemukakan antara lain: 1). Pemerintah
menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan 2). Penelitian selanjutnya dapat menggunakan
sampel yang lebih variatif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

