
 

 

57 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 

 

 

 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh antara pengumuman dividen terhadap abnormal return 

yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara abnormal 

return sebelum pengumuman dividen dengan abnormal return sesudah 

pengumuman dividen. 

2. Average abnormal return (AAR) positif muncul pada hari ketujuh, hari 

keempat hingga satu hari sebelum peristiwa, pada hari peristiwa, satu hari 

hingga tiga hari setelah peritiwa, dan hari keenam hingga hari ketujuh setelah 

peristiwa. Sedangkan AAR negatif muncul pada hari keenam hingga hari 

kelima sebelum peristiwa dan hari keempat hingga hari kelima setelah 

peristiwa. 

3. Adanya average abnormal return yang positif di sekitar tanggal pengumuman 

menunjukkan bahwa peristiwa pengumuman dividen mengandung informasi 

yang dapat digunakan investor untuk memperoleh keuntungan berupa 

abnormal return yang positif. 

 

B. Implikasi 

        Implikasi atas hasil penelitian ini adalah: 
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1. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat abnormal return yang 

positif di sekitar tanggal pengumuman dividen. Dengan mengetahui informasi 

tersebut, investor dapat memanfaatkan peristiwa pengumuman dividen oleh 

emiten untuk memperoleh keuntungan berupa abnormal return yang positif 

dengan cara melepas sahamnya di sekitar tanggal pengumuman dividen. 

2. Dengan adanya penelitian ini ditemukan bahwa investor memberikan reaksi 

yang kuat terhadap peristiwa pengumuman dividen oleh emiten yang 

ditunjukkan dengan ditemukannya perbedaan yang signifikan antara average 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Karena itu 

emiten harus menyadari bahwa setiap informasi yang dirilis oleh emiten dapat 

menjadi bahan pertimbangan investasi bagi investor, sehingga emiten 

diharapkan dapat menjaga kinerja perusahaannya agar informasi yang dirilis 

dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap harga saham perusahaan 

sehingga dapat memberikan abnormal return yang positif bagi para investor. 

 

C. Saran 

        Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian di atas, terdapat beberapa 

saran yang dapat peneliti berikan. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh pengumuman dividen terhadap 

abnormal return yang diterima oleh investor. Diharapkan pada penelitan 

berikutnya dapat ditambahkan variabel lain seperti return atau Trading 

Volume Activity (TVA). 
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2. Diharapkan dalam penelitian berikutnya dapat dipertimbangkan juga 

perubahan atas dividen yang diumumkan apakah naik, turun, atau tetap 

sehingga dapat diketahui reaksi pasar atas perubahan-perubahan dividen 

tersebut. 

3. Bagi investor, diharapkan dalam membuat keputusan investasinya tidak hanya 

mengandalkan peristiwa pengumuman dividen sebagai pertimbangan dalam 

menentukan keputusan investasinya tetapi memperhatikan juga faktor-faktor 

lain seperti kinerja perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


