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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap perusahaan 

LQ45 yang mengumumkan dividen saham pada periode tahun 2015 dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis dengan uji one sample t test pada abnormal return 5 hari 

sebelum dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman dividen saham 

menunjukkan tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

telah ditetapkan yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat abnormal return antara sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen saham. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

hipotesis 1 penelitian ini ditolak. 

2. Hasil analisis dengan uji paired sample t test pada tranding volume activity 

5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman dividen saham 

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,226 lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang telah ditetapkan yakin 0,05. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-

rata total volume activity antara sebelum dan sesudah pengumuman 

dividen saham. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis 2 

penelitian ini ditolak. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Seperti halnya dalam penelitian lain, penelitian ini tidaklah sempurna. 

Oleh karena itu, masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagai berikut: 

1. Keterbatasan dalam mengambil periode penelitian, periode penelitian yang 

diambil relatif singkat yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

pengumuman dividen saham, padahal hasil penelitian dapat lebih 

digeneralisasikan apabila melibatkan hari pengamatan yang panjang 

misalnya 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah pengumuman dividen. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan LQ45 tahun 2015, 

sehingga dalam penelitian ini sampel perusahaan yang mengumumkan 

dividen saham hanya 32 perusahaan. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tidak terdapat abnormal 

return pada pada sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai. 

Sedangkan, abnormal return terjadi pada hari pengumuman dividen tunai. 

Untuk itu, investor harus lebih teliti lagi ketika memperoleh informasi-

informasi, karena tidak semua informasi yang ada merupakan informasi 

yang berharga dan dapat berguna bagi keputusan investasi.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Metode untuk mencari abnormal return dalam penelitian ini 

menggunakan market adjusted model yang mungkin saja kurang 

akurat untuk menaksir abnormal return yang sesungguhnya. Oleh 

karena itu untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode 

selain market adjusted model (mean adjusted model atau market 

model) 

b. Sampel yang diteliti dalam penelitian ini hanya 32 sampel. Untuk 

penelitian berikutnya dapat memilih industri lain untuk dilakukan 

penelitian.  

 


