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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan pada 3 saham di bidang telekomunikasi yang 

membagikan dividen secara rutin, dapat disimpulkan bahwa t hitung rata-rata harga 

saham dan return saham keseluruhan dari ketiga saham lebih besar dibandingkan t 

tabel sehingga hipotesis diterima berarti rata-rata harga saham secara keseluruhan 

lebih besar setelah pengumuman cum devidend date.  

Dengan demikian disimpulkan bahwa para pelaku pasar kurang tertarik 

terhadap dividen yang akan dibagikan, tetapi lebih tertarik kepada return ( capital 

gain)  yang akan diperoleh. Sedangkan t hitung rata-rata volume perdagangan 

keseluruhan dari ketiga saham lebih tinggi sehari setelah pengumuman cum devidend 

date. Ini disebabkan meningkatnya volume perdagangan saham ISAT pada hari 

pertama  setelah pengumuman cum devidend date.  

Para pelaku pasar tidak hanya berinvestasi pada saham-saham di industri 

telekomunikasi saja, mereka juga tertarik berinvestasi pada saham di industry lain 

sepeti pertambangan, pertanian dan perkebunan.  Meningkatnya volume perdagangan 

pada sehari sesudah pengumuman cum devidend date juga disebabkan banyaknya 

transaksi perdagangan yang terjadi pada saat harga saham naik dan pada saat harga 

saham turun, kemudian volume perdagangan pada hari berikutnya menurun dan 

cenderung berfluktuasi 
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5.2 Saran 

  

• Penulis memberikan saran yang dapat membantu para pelaku dalam 

melakukan transaksi sehingga memperoleh keuntungan yang optimal yaitu 

para pelaku pasar dapat mendapatkan penerimaan dari return saham ( capital 

gain ) yang diperoleh, dan juga penerimaan dapat diperoleh dari sejumlah 

dividen yang dibagikan setiap tahun oleh perusahaan. Tinggal para pelaku 

pasar yang menentukan hendak berinvestasi pada saham yang mana. 

• Penelitian ini hendaknya dapat diperluas tidak hanya pada satu industry saja 

tetapi dilakukan juga pada industri – industri lainnya sehingga hasil penelitian 

dapat lebih bermanfaat bagi para pelaku pasar dan calon investor. 

• Jangka waktu penelitian ini hendaknya dapat diperluas tidak hanya pada 

semester pertama 2008 saja tetapi dilakukan pada jangka waktu kurang dari 3 

tahun atau lebih sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan bermanfaat 

bagi para pelaku pasar dan calon investor 

 

 

 

 


