
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan, dijadikan dasar untuk membandingkan 

abnormal return sebelum dengan sesudah pengumuman pembagian dividen tunai, 

maka dapat disimpulkan :

1. Tidak terdapat perbedaan abnormal return signifikan antara rata-rata 

abnormal return sebelum dengan sesudah pengumuman pembagian 

dividen tunai yang jumlah dividennya dinaikan dari tahun sebelumnya 

pada perusahaan LQ 45 periode 2010. Hal ini didasarkan atas hasil dari 

pengujian uji beda rata-rata dengan tingkat signifikansi 95% (α=0.05) 

yang menghasilkan signifikansi uji beda dua rata-rata 0.988 > 0.05, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang 

artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan abnormal return saham 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai naik pada perusahaan 

yang terdaftar di indeks LQ 45 Periode Februari - Juli.

2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan pembagian dividen tunai tidak direspon oleh investor. Hal ini 

sesuai dengan teori Dividend irrelevance theory yang dikemukakan oleh 



Modigliani-Miller (MM), teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen 

tidak mempunyai pengaruh terhadap return saham atau dapat dikatakan 

bahwa kebijakan dividen sebenarnya tidak relevan. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, antara lain 

penelitian Amsari (1993) Soetjipto (1997) dan Sugeng (2000) tidak 

menemukan bukti adanya kandungan informasi dividen.

5.2  Saran

1. Bagi investor dan calon investor yang akan mengambil keputusan 

berinvestasi di pasar modal, disarankan untuk lebih aktif dalam mencari 

berbagai informasi yang beredar di pasar modal, salah satunya informasi 

mengenai pengumuman pembagian dividen tunai. Selain itu mengingat 

bahwa pengumuman dividen tunai belum merupakan good news atau 

informasi yang bernilai ekonomis bagi investor, maka investor dalam 

melakukan investasi di pasar modal, khususnya Bursa Efek Indonesia 

dapat mempertimbangkan penggunaan published information lainnya, 

selain pengumuman dividen seperti : right issue, stock split, dan stock 

dividen.

2. Bagi perusahaan go-public yang tertarik untuk menerapkan kebijakan 

dividen disarankan sebaiknya meramalkan keadaan perusahaan di masa 

yang akan datang, ini bertujuan untuk menetapkan dividen yang akan 

dibagikan sekarang, perusahaan harus bisa mengestimasi jumlah dividen 

yang dibagikan agar setiap tahun jumlahnya bisa bertambah (naik) 
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sehingga investor bisa melihatnya sebagai sinyal positif bagi nilai dan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan juga bisa 

memanfaatkan kebijakan dividen untuk meningkatkan harga sahamnya 

dan juga untuk memakmurkan para pemegang saham. 
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