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 Penelitian yang berjudul “Pengaruh Dividen Payout Ratio, Dividen Per Share, 

Dividen Yield Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014”, bertujuan untuk 

melihat seberapa besar pengaruh pelaksanan dividen terhadap  harga saham  pada 

perusahaan manufaktur yang diproyeksi dengan cara menghitung dividend per 

share, dividend payout ratio dan dividend yield yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2012-2014. 
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