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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini untuk melihat pengaruh antara informasi dividen terhadap 

harga saharn pada waktu ex-dividend dale, yang seharusnya menjadi salah satu 

bahan pertimbangan investor dalam membeli atau melepas sahamnya. Hal ini 

perlu karena perusahaan yang listing harus mampu bertahan dan diasumsikan 

dapat going concern, serta bagaimana kesiapan manajemen perusahaan dalam 

menghadapi ketidakpastian (uncertainty) dunia usaha yang akan berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan terse but. Hal lain yang ingin diketahui dalam 

penelitian ini adalah sejauh mana variabel-variabel dividen, volume perdagangan 

serta leverage perusahaan mampu mempengaruhi harga saham. 

Penelitian ini sampai pada satu kesimpulan bahwa informasi dividen tidak 

berpengaruh terhadap harga saham pada waktu ex-dividend date pada perusahaan 

industri semen go-public selama tahun 1996-1998. Hal ini dimungkinkan, 

mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil se]ama kurun waktu 

tahun 1997-1998, sehingga perusahaan industri semen mengalami kerugian seperti 

PT. Semen Cibinong, Tbk dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk, tidak 

adanya pembagian dividen, serta adanya information content dan dividen yang 

akan dibagikan pada waktu ex-dividend date. 
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Untuk harga saham dengan variabel yang mempengaruhinya, tidak ada 

satupun variabel yang mampu mempengaruhinya secara significant. 

5.2 Saran 

Walaupun tidak ada pengaruh yang berarti antara infonnasi dividen 

terhadap harga saham, diharapkan pihak manajemen tetap membuat kebijakan 

dividen yang optimal. 

Para investor juga harus melihat prospek perusahaan tidak hanya dari 

dividen yang akan dibagikan, tetapi faktor lainnya yang lebih penting seperti rasio 

likuiditas, solvabili.tas dan leverage keuangan. Investor juga harus menggunakan 

analisis fundamental dan teknis dalam menilai saham sebuah perusahaan. 

Penelitian-penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan sampeJ data 

leverage yang didasarkan pada laporan keuangan triwulan, dengan tujuan untuk 

memperkecil hasil yang bias. 


