
 

 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 5 perusahaan dari seluruh 

populasi perusahaan yang mengumumkan saham bonus. Pengamatan 

dilakukan 30 hari sebelum 30 hari sesudah pengumuman saham bonus dengan 

periode pengamatan antara tahun 2010 – 2013. Berdasarkan hasil pengujian 

dengan menggunakan uji paired t-test, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tidak terdapat perbedaan antara abnormal return saham sebelum 

pengumuman saham bonus dengan abnormal return saham setelah 

pengumuman saham bonus. Perhitungan yang diolah SPSS 17.0 

menunjukkan nilai probabilitas (0.362 > 0.05) terdapat pada Tabel 4.6, 

maka hasil yang diperoleh adalah Ho1 diterima artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum 

pengumuman saham bonus dengan abnormal return saham setelah 

pengumuman saham bonus.  

2. Analisis TVA yang diolah SPSS 17.0 menunjukkan nilai probabilitas 

(0.155 > 0.05) terdapat pada Tabel 4.8, maka hasil yang diperoleh adalah 

sama halnya dengan abnormal return yaitu H02  diterima artinya tidak  

terdapat perbedaan yang signifikan antara TVA sebelum pengumuman 

saham bonus dengan TVA setelah pengumuman saham bonus.
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5.2 Saran  

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang 

dimiliki, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi para investor yang akan mengambil keputusan investasi saham di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), hendaknya melakukan analisis terhadap 

pengumuman sebuah peristiwa seperti peristiwa pengumuman saham 

bonus. Perhitungan terhadap abnormal return dapat memberikan 

tambahan informasi mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dan 

mampu menganalisis perubahan kondisi pasar akibat dari sebuah 

pengumuman. Sementara perhitungan TVA dapat memberikan gambaran 

likuiditas saham, dengan demikian hal tersebut mampu membentuk 

keputusan investasi yang tepat sasaran.  

2. Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang 

saham bonus diharapkan tidak hanya meneliti perbedaan antara abnormal 

return saham dan Trading Volume Activity (TVA) saham sebelum dan 

sesudah saham bonus, tetapi juga mencari dan meneliti indikator-

indikator lainnya seperti profitabilitas perusahaan dan varians.  

3. Rentang waktu penelitian yang begitu lebar menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi hasil penelitian, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya bisa menggunakan rentang waktu yang lebih pendek 

sehingga dapat menghasilkan gambaran penuh atas pengaruhinformasi 

tersebut. 


