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5.1 Simpulan 

          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengembalian 

(return) saham dan volume aktivitas perdagangan saham (trading volume activity) TVA 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai (cash dividend announcement) pada 

perusahaan sektor perbankan indeks LQ-45 pada tahun 2010 – tahun 2014.  Adapun 

hasil penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H0 diterima yang artinya adalah tidak 

terdapat perbedaan tingkat pengembalian (return) saham sebelum dan sesudah 

pengumuman dividen tunai (cash dividend announcement) karena nilai p value 

0.485/2 = 0.2425 > 0.05 (α). 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H0 diterima (tidak terdapat perbedaan 

volume aktivitas perdagangan saham (trading volume activity) TVA sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen tunai (cash dividend announcement) karena nilai p 

value: 0.970/2 = 0.485 > 0.05 (α). 

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa kedua hipotesis pada 

penelitian ini ditolak, dengan hasil tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pengumuman dividen tunai (cash dividend announcement) tidak mempunyai kandungan 

informasi yang berarti bagi investor dan calon investor. Pengumuman dividen tunai 
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(cash dividend announcement) bisa saja tidak menarik bagi investor dan calon investor 

yang mungkin saja disebabkan karena dividen tunai yang dibagikan oleh perusahaan 

terlalu kecil atau tidak sesuai dengan harapan investor dan calon investor. Selain itu bisa 

saja investor tertarik dengan kenaikan harga saham pada saham lain, investasi di luar 

saham seperti adanya kenaikan harga emas sehingga investor beralih untuk membeli 

emas dan menjual sahamnya, dan adanya isu-isu negatif yang muncul tentang 

perusahaan tersebut sehingga investor menjual saham mereka. 

Pada penelitian ini peneliti melihat adanya kenaikan harga saham yang cukup 

signifikan pada 1 hari sebelum pengumuman dividen tunai pada perusahaan BBCA 

tahun 2012 dimana harga 2 hari sebelum pengumuman dividen adalah Rp.8.800,00 dan 

pada 1 hari sebelum pengumuman dividen mengalami kenaikan menjadi Rp.9.500,00, 

setelah itu pada 1 hari setelah adanya pengumuman dividen tunai harga menjadi 

melemah menjadi sebesar Rp.8.800,00, dengan adanya kejadian ini peneliti 

memperkirakan adanya kebocoran informasi pada perusahaan BBCA sehingga saham 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada 1 hari sebelum pengumuman dividen 

tunai.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh 

peneliti berikutnya. Beberapa keterbatasan yang sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik ini memiliki beberapa kelemahan seperti tidak adanya jaminan 

sepenuhnya bahwa sampel yang digunakan itu mewakili populasi dan setiap 

sampling yang random tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua 

anggota populasi untuk dipilih.   

2. Jumlah sampel pada penelitian ini hanya 6 perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar diindeks LQ-45. Untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan lebih 

banyak perusahaan dan lebih banyak sektor lain untuk diteliti. 

3. Kurangnya pengelompokan sampel yang diteliti. Pada penelitian selanjutnya bisa 

menggunakan pengelompokan dampak pengumuman dividen tunai yang 

mengalami kenaikan jumlah dividen dan dampak pengumuman dividen tunai 

yang mengalami penurunan jumlah dividen pada sampel yang akan diteliti. 
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5.3 Saran 

1. Bagi Perusahaan  

Dengan adanya hasil dari penelitian ini bagi perusahaan dapat digunakan sebagai 

informasi untuk melihat mengapa pengumuman dividen tunai perusahaan tidak 

menarik bagi investor dan calon investor. Perusahaan dapat menganalisis faktor 

yang menyebabkan pengumuman dividen tunai menjadi tidak menarik bagi 

investor dan calon investor. 

2. Bagi  Investor  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti menyarankan kepada investor 

untuk tidak terpengaruh oleh adanya pengumuman dividen tunai karena dampak 

setelah adanya pengumuman dividen tunai tidak memiliki perbedaan terhadap 

tingkat keuntungan (return), sehingga investor tidak akan mendapatkan tingkat 

keuntungan (return) yang maksimal dan tidak adanya perbedaan volume 

perdagangan saham (trading volume activity) TVA setelah adanya pengumuman 

dividen tunai sehingga saham dapat dikatakan tidak likuid.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sampel penelitian pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan, tidak hanya 

mengambil sampel pada perusahaan indeks LQ-45 pada sektor perbankan saja, 

peneliti selanjutnya dapat menambahkan sektor – sektor lain untuk dijadikan 

sampel pada penelitian selanjutnya.  

 


