BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat
perbedaan antara

Abnormal

Return

sebelum

dan

sesudah adanya

pengumuman inisiasi dividen. Penelitian ini menggunakan sampel
perusahaan manufaktur go public yang listing di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2013 -2015. Variabel utama adalah abnormal return dan
harga saham penutupan harian (closing price) perusahaan yang melakukan
inisiasi dividen dalam periode pengamatan, yaitu tiga hari sebelum
pengumuman inisiasi dividen,

satu

hari

pada pengumuman

inisiasi

dividen dan tiga hari sesudah pengumuman inisiasi dividen. Dari hasil
Pengujian menggunakan paired sample t test, average abnormal return
akumulatif sebelum dan sesudah pengumuman dividen tidak menunjukkan
angka yang signifikan, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara
variabilitas abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman inisiasi
dividen. Hal ini dapat berarti adanya kebocoran informasi jauh sebelum
adanya pengumuman inisiasi dividen

5.2

Keterbatasan penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memilki beberapa
keterbatasan, diantaranya adalah:
1. Penelitian ini hanya membatasi 3 tahun saja sehingga sampel perusahaan
masih sangat kurang, terutama untuk inisiasi dividen.
2. Penelitian ini hanya menganalisis tentang inisiasi. Harapan untuk
penelitian selanjutnya adalah dengan ditambahkan beberapa variable
seperti dividen cut dan dividen meningkat.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal return
saham sehingga diharapkan untuk penelitian berikutnya menambah
variabel untuk mendukung hasil penelitian.
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5.3

Saran
Berdasarkan

penelitian

yang

telah

dilakukan,

peneliti

memilki

beberapa saran, diantaranya adalah:
1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan agar menambah jumlah periode
pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan sampel
mengingat

sampel

pada

penelitian

ini

harus

dicari

tanggal

pengumumannya dan tidak semua perusahaan memiliki data yang
lengkap.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menggunakan
metode estimasi abnormal return yang lain untuk mendapatkan hasil
yang lebih optimal.
3. Bagi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI diharapkan agar dapat
menyajikan informasi yang lengkap pada laporan keuangan tahunannya.
Hal ini dimaksudkan selain untuk keterbukaan perusahaan terhadap
peristiwa yang terjadi pada perusahaa, ini juga akan mempermudah
peneliti untuk memperoleh informasi.

