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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji perbedaan harga saham, Trading Volume Activity, dan 

Earning per Share perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman dividen. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen. Hal ini dibuktikan dari hasil uji Wilcoxon 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.528. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa Ha1 ditolak. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian 

Asmie Poniwatie (2012) yang berkesimpulan bahwa terdapat perubahan 

harga saham yang signifikan sebelum dan setelah pengumuman dividen. 

2. Trading volume activity tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada 

sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Hal ini dibuktikan dari hasil 

uji Wilcoxon dengan nilai signifikansi 0.061. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa Ha2 ditolak. Hasil ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyuni dan Sukartha (2009) yang menyimpulkan tidak 

adanya perbedaan signifikan terhadap volume perdagangan  sebelum dan 

setelah pengumuman dividen.  

3. Earning per share tidak memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan 

setelah pengumuman dividen. Hasil ini dibuktikan dari hasil uji Wilcoxon 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.540. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
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bahwa Ha3 ditolak. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ventje dan Novi (2011) dan hasilnya menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signikan terhadap EPS. 

Secara keseluruhan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni dan 

Sukartha (2009) yang menyimpulkan tidak adanya perbedaan signifikan 

terhadap volume perdagangan  sebelum dan setelah pengumuman dividen. 

Namun, penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ventje dan Novi (2011) yang berkesimpulan bahwa kebijakan 

dividen memiliki pengaruh yang signikan terhadap EPS yang signifikan 

sebelum dan setelah pengumuman dividen dan penelitian yang dilakukan oleh 

Asmie Poniwatie (2012) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

terhadap harga saham sebelum dan setelah pengumuman dividen 

5.2 Keterbatasan 

Berikut merupakan keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya 15 hari sebelum dan 15 

hari sesudah pengumuman dividen untuk variabel harga saham dan TVA, 

dan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah pengumuman untuk menghitung 

EPS. 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan beberapa keterbatasan yang ada, 

maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya 
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terkait dengan penelitian yang membedakan harga saham, TVA, dan EPS 

sebelum dan setelah pengumuman dividen, yaitu : 

1. Memperbanyak sektor perusahaan yang diteliti, tidak hanya perusahaan 

sektor manufaktur saja. 

2. Memperpanjang data keuangan untuk harga saham dan TVA menjadi 30 

hari sebelum dan 30 hari setelah, dan 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah 

untuk variabel EPS.  

3. Menggunakan sampel perusahaan yang termasuk ke dalam Kompas 100, 

LQ45, Blue Chip, ataupun saham second layer. 
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