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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan paparan yang terdapat pada bab-bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini telah berhasil 

menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara dividen per 

saham terhadap harga saham pada perusahaan menufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010.  

Pengujian dilanjutkan dengan uji hipotesis yang terdiri dari uji 

keberartian regresi, uji koefisien korelasi, uji keberartian koefisien korelasi, 

dan perhitungan koefisien determinasi. Uji hipotesis dengan uji keberartian 

regresi diperoleh kesimpulan bahwa data memiliki model regresi yang berarti. 

Uji koefisien korelasi product moment menunjukkan adanya hubungan yang 

positif antara dividen per saham terhadap harga saham pada perusahaan 

perusahaan manufaktur. Uji hipotesis dengan uji keberartian koefisien korelasi 

menunjukkan bahwa dividen per saham mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. Untuk hasil dari hasil perhitungan koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa kontribusi dividen per saham terhadap 

variasi (naik atau turunnya) harga saham adalah sebesar 62,44%. 
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Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya tentang 

sampel penelitian, variabel penelitian, dan akurasi data. Akan tetapi, penelitian 

ini telah berhasil menguji adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

dividen per saham terhadap harga saham.  

 

B. IMPLIKASI 

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga saham atau 

penggunaan hutang sebagai pembiayaan perusahaan dipengaruhi oleh dividen per 

saham.  Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh pada harga saham. 

Diantara faktor-faktor tersebut terdapat factor yang dipengaruhi oleh internal 

antara lain; laba perusahaan, pertumbuhan peruasahaan, likuiditas, nilai kekayaan 

total, penjualan. Sedangkan factor ekternal yang mempengaruhi harga saham 

antara lain; kebijakan pemerintah dan dampaknya, pergerakan suku bunga, 

fluktuasi nilai tukar mata uang, rumor dan sentimen pasar, penggabungan usaha.  

Mengingat hasil penelitian menunjukan ada hubungan yang positif antara 

dividen per saham dengan harga saham, hal ini dapat dijadikan suatu 

pertimbangan bagi perusahaan yang dapat menjadi satu diantara faktor lain yang 

turut serta mempengaruhi harga saham di samping factor internal dan eksternal. 

  

C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukan di atas, 

peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat diantaranya 

adalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan harus mampu menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus 

dan menyampaikan informasi yang cukup kepada investor mengenai 

perkembangan perusahaan. Pengumuman mengenai dividen merupakan 

salah satu informasi penting yang harus disampaikan oleh perusahaan pada 

pemegang saham. 

2. Sebuah perusahaan yang akan menanamkan sahamnya di sebuah 

perusahaan maka harus dilihat terlebih dahulu profil perusahaan tersebut. 

perusahaan lebih akurat dan relevan. 

3. Perusahaan yang memiliki laba besar ada baiknya juga memberikan 

dividen baik berupa dividen kas, dividen saham atau dividen lainnya 

kepada para pemegang saham. 


