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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan keputusan investasi, banyak yang dipertimbangkan 

oleh investor dalam hal memilih saham mana yang akan dibeli atau 

menjual saham yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian yang telah 

dibahas sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa cum dividend yang 

dilakukan di BEJ kurang menjadi pertimbangan investor untuk membeli 

atau menjual saham. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan , dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan dari harga 

saham sebelum Cum Dividend dan sesudah Cum Dividend. Mungkin hal 

tersebut disebabkan karena investor terlebih dahulu mengetahui tentang 

Cum Dividend. Alasan lain yang mungkin mendasari perubahan yang 

tidak signifikan tersebut adalah investor menganggap bahwa prospek 

perusahaan yang akan datang menjadi salah satu pertimbangan dalam 

melaksanakan pengambilan keputusan 

3. Dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara harga saham 

sebelum Cum Dividend dan harga saham sesudah Cum Dividend, maka 

dividen tidak memberikan informasi yang penting bagi pasar. Investor dan 

calon investor tidak menggunakan informasi tentang Cum Dividend 

sebagai informasi yang dapat mendukung perubahan keputusan yang 

diambil investor maupun calon investor. 
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5.2      Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mencoba untuk memberikan saran, yaitu : 

1. Bagi investor, sebaiknya pengambilan keputusan dalam melakukan 

transaksi saham harus memperhatikan kondisi internal perusahaan yang 

akan dibeli sahamnya atau akan menjual saham yang akan dimilikinya, 

serta mempertimbangkan informasi eksternal perusahaan, seperti prospek 

perusahaan di masa yang akan datang, prospek industri dan lain-lain 

2. Bagi perusahaan adanya orientasi investor dan calon investor yaitu 

dividend oriented dan capital gain oriented dapat menjadi pertimbangan 

bagi perusahaan dalam memilih kebijakan dividennya 

3. Bagi peneliti lain yang ingin menggunakan hal ini sebagai penelitian, 

maka periode atau jangka waktu penelitian mungkin memberikan hasil 

yang lebih mewakili kenyataan yang sebenarnya     


