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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya mengenai pengaruh pelaksanaan dividen terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dividend yang diproyeksikan dengan dividend payout ratio 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 karena nilai signifikansi 

yang diperoleh (0,000) lebih kecil daripada taraf signifikansi (0,05). Tingkat 

pengaruh parsial dividend payout ratio terhadap harga saham adalah sebesar 

28,4%. 

2. Pelaksanaan dividend yang diproyeksikan dengan dividend per share tidak 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 karena nilai signifikansi 

yang diperoleh (0,176) lebih besar daripada taraf signifikansi (0,05). Oleh 

karena itu, tingkat pengaruh dividend per share terhadap harga saham bisa 

diabaikan. 

3. Pelaksanaan dividend yang diproyeksikan dengan dividend yield berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia periode 2012-2014 karena nilai signifikansi yang diperoleh 

(0,034) lebih kecil daripada taraf signifikansi (0,05). Tingkat pengaruh parsial 

dividend yield terhadap harga saham adalah sebesar 0,9%. 

4. Secara bersama-sama, dividend payout ratio, dividend per share, dividend 

yield berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena nilai signifikansi 

yang diperoleh (0,000) lebih kecil daripada taraf signifikansi (0,05). Variabel 

dividend payout ratio, dividend per share, dan dividend yield mampu 

menjelaskan harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014 sebesar 30,1 %, sedangkan sisanya 

69,9 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

 

5.2 Saran 

 

 Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil dan kesimpulan 

penelitian ini antara lain : 

1. Pada penelitian ini masih terdapat satu proyeksi pelaksanaan dividend yang 

tidak berpengaruh secara parsial, oleh karena itu disarankan bagi investor 

untuk tidak menggunakan dividend per share untuk memprediksi harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel bebas yang termasuk 

dalam rasio pasar seperti PBV, PER, dan EPS, atau dapat meneliti rasio lain 

selain rasio pasar seperti rasio profitabilitas dan rasio likuiditas yang juga 

dapat mempengaruhi harga saham.  
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3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait dengan 

pengaruh pelaksanaan dividen terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

 


