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BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada sampel sebanyak 70 perusahaan 

manufaktur yang diseleksi secara purposive dengan menggunakan alat bantu 

software SPSS, menunjukkan bahwa analisis dengan Wilcoxon Signed Rank Test

menghasilkan kesimpulan :

1. Tidak terdapat pengaruh publikasi laporan keuangan terhadap volume 

perdagangan saham. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

terdahulu. Hal ini diduga karena tidak adanya asimetri informasi 

terhadap laporan keuangan sehingga semua investor dapat memperoleh 

informasi yang sama berkaitan dengan publikasi laporan keuangan.

2. Terdapat pengaruh publikasi laporan keuangan terhadap return saham. 

Hasil temuan ini secara empiris menunjukkan bahwa pasar bereaksi 

terhadap peristiwa publikasi laporan keuangan yang berupa peningkatan

return sesudah publikasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa 

publikasi laporan keuangan memiliki kandungan informasi (information 

content) sehingga menimbulkan reaksi pasar.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap sampel tanpa memisahkan kelompok 

perusahaan yang mengalami laba ataupun rugi. Hal ini dapat menyebabkan 
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kesimpulan yang diperoleh tidak dapat menggambarkan reaksi pasar yang 

sesungguhnya. 

2. Kriteria sampelnya hanya terbatas pada perusahaan yang tidak melakukan 

corporate action berupa pengumuman dividen saja padahal masih banyak 

corporate action lain yang dapat mempengaruhi keputusan investor.

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu periode 

yaitu tahun 2006, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.

4. Penelitian ini hanya menggunakan analisis teknikal terhadap kinerja saham

(return dan TVA) sehingga reaksi pasar terhadap perubahan kondisi 

fundamental perusahaan tidak dapat diamati. 

5.3. Implikasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Implikasi untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Memisahkan perusahaan sampel berdasarkan laba atau rugi perusahaan. 

Dengan adanya pemisahan tersebut diharapkan dapat diamati reaksi pasar 

yang sesungguhnya berkaitan dengan informasi yang terdapat pada 

publikasi laporan keuangan. 

2. Kriteria sampelnya tidak hanya terbatas pada perusahaan tidak yang 

melakukan corporate action berupa pengumuman dividen saja tetapi 

corporate action lain yang dapat mempengaruhi keputusan investor, 

misalnya pergantian direksi, merger atau akuisisi, dll.

3. Data penelitian yang digunakan diperpanjang periode waktunya agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan.
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4. Memasukkan ukuran kinerja fundamental (rasio-rasio keuangan) untuk 

melengkapi analisis teknikal yang telah digunakan. Penggunaan 

pengukuran dengan kinerja fundamental berguna untuk mengetahui 

apakah kinerja saham sudah mampu mencerminkan kinerja perusahaan 

secara umum. 


