
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa “Terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum 

dan sesudah peristiwa pemberian saham bonus pada emiten yang membagikan saham 

bonus tahun 2007-2010” tidak terbukti karena tidak terdapat abnormal return 

sebelum, saat event date, dan sesudah peristiwa pemberian saham bonus tahun 2007-

2010. Hal ini menunjukkan bahwa harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan 

semua informasi yang tersedia sehingga para investor tidak ada yang mendapatkan 

abnormal return lebih karena memiliki informasi privat tentang pemberian saham 

bonus tahun 2007-2010.  Para investor sudah memprediksi dengan baik informasi 

yang ada sehingga pemberian saham bonus  tidak terlalu  mempengaruhi pasar modal 

Indonesia tahun 2007-2010.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan, dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan abnormal 

return sebelum dan sesudah pemberian saham bonus penulis menyarankan 

agar perusahaan mempertimbangkan dengan baik dalam memberikan suatu 

pengumuman kepada investor supaya para investor tidak mengambil 

keuntungan lebih dari informasi yang diberikan, perusahaan juga harus 

mempertimbangkan dampak yang terjadi saat pemberian saham bonus 

khususnya apabila terdapat abnormal return yang negatif sehingga berakibat 

pada penurunan harga saham. 

2. Bagi para investor dan calon investor yang akan mengambil keputusan untuk 

berinvestasi, penulis menyarankan agar menahan saham yang mengeluarkan 

saham bonus karena dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan abnormal 

return sebelum dan sesudah pemberian saham bonus, sedangkan untuk 

saham-saham yang lain yang tidak diteliti penulis menyarankan agar investor 

perlu meneliti terlebih dahulu saham-saham yang akan diinvestasikan supaya 

hasil yang diperoleh seperti yang diinginkan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya Penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan 

khususnya karena keterbatasan sampel dan observasi. Pada penelitian selanjutnya 

disarankan untuk dapat menggunakan jumlah sampel dan observasi yang lebih 
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banyak serta dapat menggunakan lebih banyak variabel serta analisa-analisa 

tambahan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat. 

 


