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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan pengujian terhadap 

variabel-variabel dan juga dengan melakukan pengujian hipotesis, serta berbagai 

pembahasan yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil bahwa likuiditas perusahaan 

terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman 

dividen pada saham Jakarta Islamic Index (JII). Dari hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memberikan dividen lebih 

kepada investor, karena perusahaan mampu untuk menutupi utang jangka 

pendeknya selama satu periode. 

2. Adanya pengumuman deviden mempunyai perbedaan yang signifikan 

terhadap return sebelum dan sesudah pengumuman dividen pada saham 

Jakarta Islamic Index (JII). Dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil 

bahwa sebelum dan sesudah pengumuman dividen terdapat perbedaan 

yang signifikan. Dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa investor 

merespon adanya pengumuman dividen saham yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Karena informasi pengumuman dividen yang dikeluarkan 

menyebabkan pasar bereaksi positif, sehingga memberikan sinyal yang kuat 

dan positif kepada investor untuk membuat suatu keputusan investasi. 

3. Adanya pengumuman dividen mempunyai perbedaan yang signifikan 

terhadap abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman dividen 
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pada saham Jakarta Islamic Index (JII). Dari hasil pengujian statistik 

diperoleh hasil bahwa sebelum dan sesudah pengumuman dividen terdapat 

perbedaan yang signifikan. Dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

pengumuman dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan mengandung 

informasi yang kuat dan positif kepada investor sehingga memberikan 

abnormal return kepada pasar yang mengakibatkan investor akan membuat 

suatu keputusan investasi. Hal ini terjadi karena adanya prediksi yang sama 

dari para investor tentang motivasi dari perusahaan yang melakukan 

pengumuman dividen sehingga sebaran informasi yang ada di pasar modal 

sudah merata, yang pada akhirnya investor mempunyai informasi lebih 

untuk mendapatkan return diatas normal. Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa pengumuman dividen dalam jangka pendek dapat 

memberikan sinyal yang positif kepada para investor di pasar modal. 

4. Adanya pengumuman dividen mempunyai perbedaan yang signifikan 

terhadap volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman 

dividen pada saham Jakarta Islamic Index (JII). Dari hasil pengujian 

statistik diperoleh hasil bahwa sebelum dan sesudah pengumuman dividen 

terdapat perbedaan yang signifikan. Dari hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa investor mengantisipasi adanya informasi pengumuman dividen yang 

dikeluarkan oleh perusahaan sehingga investor memperoleh informasi yang 

tepat dalam menanggapi informasi yang telah diisyaratkan. Oleh karena itu 

pengumuman dividen mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas saham 

perusahaan yang menjadi sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penurunan tersebut lebih disebabkan karena informasi yang beredar sudah 
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merata sehingga menimbulkan ekspektasi yang sama diantara para 

investor.  

5.2 SARAN 

1. Bagi investor 

Dari hasil analisis penelitian ini diketahui bahwa pengumuman 

dividen pada saham Jakarta Islamic Index (JII) dapat memberikan kandungan 

informasi untuk dipertimbangkan dalam berinvestasi di pasar modal. Hal 

tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam 

menyikapi informasi tersebut. 

2. Bagi Emiten 

Dari hasil pengujian dan analisis mengindikasikan bahwa dalam 

pengumuman dividen pada saham Jakarta Islamic Index (JII) mempengaruhi 

preferensi investor atau perusahaan (emiten) dalam melakukan pengumuman 

dividen mampu memenuhi tujuan dividen yaitu meningkatkan likuiditas 

saham. Sehingga diharapkan juga dapat memberikan informasi tentang prospek 

yang baik dan bertumbuh agar informasi yang disampaikan direspon positif 

oleh investor. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel kinerja 

keuangan dan sampel ditambah lebih banyak seperti saham yang masuk dalam 

IHSG dan ISSI dan periode pengamatan diperpanjang, agar penelitiannya bisa 

lebih sempurna. 


