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SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

  Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini : 

1. Hasil penelitian yang dilihat dari hasil regresi selama periode 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak 

mempunyai pengaruh terhadap volatilitas harga saham pada 

perusahaan sektor pertambangan batubara di Indonesia periode 

2009-2011 secara simultan. Hal ini dapat menunjukkan pembagian 

dividen di perusahaan sektor pertambangan batubara tidak akan 

mempengaruhi keputusan para pemegang saham dan juga tidak 

akan menaikan atau menurunkan harga saham suatu perusahaan.  

2. Tidak terdapatnya pengaruh antara kebijakan dividen dengan 

volatiitas harga saham pada perusahaan sektor pertambangan 

batubara di Indonesia periode 2009-2011 secara parsial 

berdasarkan hasil uji yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang 

diumumkan melalui laporan keuangan tahunan bukan merupakan 

informasi yang relevan bagi pemegang saham dalam membuat 

keputusan investasi, yakni melakukan jual beli saham yang 

diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Banyak faktor-faktor 
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lain yang tidak diteliti yang lebih mempengaruhi perubahan harga 

saham diluar kebijakan dividen.  

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran baik 

bagi pihak perusahaan, investor, maupun peneliti selanjutnya.  

1. Perusahaan  

Untuk meningkatkan kepercayaan dari para investor terhadap perusahaan, 

maka perusahaan harus mampu menujukkan kinerja perusahaan yang baik 

dan menyampaikan informasi yang cukup kepada para investor mengenai 

perkembangan perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan. Pengumuman mengenai rencana investasi merupakan salah satu 

informasi penting yang harus disampaikan oleh perusahaan pada para 

pemegang saham perusahaan.  

 

2. Investor dan calon investor  

Untuk mengetahui kinerja perusahaan sebelum investor melakukan investasi 

sebaiknya para investor maupun calon investor mencari tahu mengenai profil 

perusahaan. Profil perusahaan dapat diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia 

dan instansi pemerintah yaitu BAPEPAM-LK, sebagai pihak yang 

menentukan kebijakan di Bursa Efek Indonesia dalam menjamin keakuratan 

data informasi keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas dengan 

sarana teknologi yang canggih, up to date sehingga kualitas laporan keuangan 

perusahaan lebih akurat dan relevan. Selain itu sebaiknya investor dan calon 
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investor memusatkan perhatiannya pada total hasil yang akan didapatkan dari 

investasi yang ditanamkan di perusahaan tersebut.   

 

3. Akademisi 

Disarankan untuk menambah jumlah variabel dan sampel yang diteliti 

sehingga hasil yang akan diperoleh dapat lebih akurat dan mempunyai 

cakupan data yang lebih luas yang dapat mendukung atau memperbaiki 

penelitian ini.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu :  

1. Penelitian ini hanya membatasi bentuk kebijakan dividen dalam bentuk kas, 

mengingat bentuk kebijakan dividen lainnya tidak didapatkan data 

pendukung yang memadai. Sehubungan dengan batasan tersebut penelitian 

ini mengambil 2 buah variabel yaitu dividen yield dan dividen payout rasio 

sebagai variabel independen dan mengabaikan  variabel lain yang dapat 

mempengaruhi volatilitas harga saham. 

2. Periode pengamatan penelitian ini hanya mencakup tahun 2009-2011. 

 

  

 

 

 


