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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah di jelaskan dalam 

bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bahwa dari 161 perusahaan yang terdaftar di BEI dan mengumumkan 

dividennya selama tahun 2011-2012, ada yang mengumumkan dividennya 

paling tinggi sebanyak 2 kali dalam setahun, tetapi rata-rata perusahaan 

mengumumkan sebanyak 1 kali dalam setahun. 

2. Harga saham di perusahaan yang mengumumkan dividen selama periode 

2011-2012 cenderung tidak mengalami perubahan harga. 

3. Dari volume penjualan, hasil statistik menyatakan bahwa di tahun 2011 

volume mengalami kenaikan, karena di tahun 2012 secara keseluruhan 

transaksi bursa saham mengalami penurunan. 

4. Dari hasil perhitungan statistik didapat, bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan dari pengumuman dividen terhadap perubahan harga saham. 

5. Dari hasil perhitungan statistik didapat, bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan dari pengumuman dividen  terhadap volume perdagangan 

saham, walaupun pengumuman dividen berkaitan erat dengan 

perdagangan saham. 
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5.2 Saran 

1. Bagi investor yang akan menanamkan investasinya dalam bentuk saham 

sebaiknya harus benar-benar teliti dalam memperoleh informasi yang 

akurat sebelum melakukan pembelian saham, sehingga nantinya akan 

mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk 

itu peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 

periode penelitian yang digunakan ditambah jangka waktunya maupun 

jumlah sampel perusahaannya, sehingga nantinya menghasilkan informasi 

yang lebih mendukung 
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