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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian yang dilihat dari hasil regresi selama periode penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan dividen mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur periode 2008-2010. Hal ini dapat 

menunjukkan pembagian dividen di perusahaan manufaktur akan berpengaruh 

terhadap kekayaan para pemegang saham dan juga tidak akan mempengaruhi 

harga saham suatu perusahaan.  

2. Earnings per share, Dividend payout ratio dan dividend yield memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur periode 2008-2010, 

sebagaimana ditunjukkan oleh angka signifikansinya eps sebesar 0.000 ( ≤ 0.05 ), 

dividen payout ratio sebesar 0.000 ( ≤ 0.05 ) dan dividen yield sebesar 0.000 (  ≤ 

0.05) setelah dilakukan uji T. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Earnings per share, Dividend payout ratio dan dividend yield akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan di Indonesia. 

 

5.2 Saran  

 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran baik bagi pihak 

perusahaan, investor, maupun peneliti selanjutnya.  

1. Perusahaan  
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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 dividen 

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 mengeani 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.   

3. Akademisi 

Disarankan untuk menggunakan variabel yang lebih banyak sehingga hasil yang akan 

diperoleh dapat lebih akurat dan mempunyai cakupan data yang lebih luas.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu :  

1. Penelitian ini hanya mengambil 3 buah variabel yaitu Earnings per share, Dividend 

payout ratio dan dividend yield sebagai variabel independen. Sebenarnya masih 

terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi harga saham seperti growth, size, 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), profitabilitas, likuiditas.  

2. Periode pengamatan penelitian ini hanya mencakup tahun 2008-2010. Sebenarnya 

penelitian akan lebih akurat apabila mencakup periode yang lebih panjang seperti lima 

tahun. 

 

 


