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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis terhadap hipotesis yang telah 

diuraikan pada bab pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Dari hasil statistik uji F menunjukkan bahwa variabel Dividend Per Share 

(DPS), Return On Asset (ROA), dan Debt Equity Ratio (DER) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2. Dari hasil statistik uji t menunjukkan bahwa hanya variabel Return On 

Asset (ROA) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan Dividend Per Share (DPS) dan Debt Equity Ratio (DER) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan bahwa 

tingkat signifikansi  variabel ROA lebih besar dari α sebesar 5% atau 0,05 

yaitu 0,309 sedangkan DPS dan DER memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,000 dan 0,049 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari α=5%. 

3. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap harga saham adalah variabel 

Dividend Per Share (DPS). Hal ini dibuktikan bahwa nilai standardized 

coefficients DPS paling tinggi diantara variabel lainnya yaitu sebesar 

0,833. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Melihat pengaruh hubungan positif yang ditunjukkan variabel Dividend 

Per Share (DPS) terhadap Harga Saham maka untuk menjaga loyalitas 

investor terhadap perusahan sebaiknya menyusun laporan keuangan 

dengan memperhatikan proporai dividen sebagai bentuk laba yang khusus 

dibagikan kepada investor agar dapat menarik minat investor. Semakin 

tinggi DPS memperlihatkan sinyal yang positif bagi investor untuk 

melakukan investasi sehingga harga sahamnya akan meningkat. 

2. Bagi Investor 

Sebaiknya sebelum mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya 

investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham. Investor juga diharapkan tidak hanya memperhatikan laba 

bersih perusahaan saja, melainkan juga faktor-faktor lainnya seperti 

Dividend Per Share, Return On Asset, dan Debt Equity Ratio.   

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan penggunaan variabel yang lain, 

mengingat variabel-variabel dependen yang digunakan hanya variabel 

finansial saja, dan pengaruh ketiga variabel tersebut tidak terlalu besar 

terhadap perubahan harga saham, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk memprediksi atau menentukan perubahan kenaikan harga 
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saham, sekaligus dengan melihat faktor eksternal perusahaan yang 

mempengaruhi harga saham.  

b. Penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian, mengingat 

pada penelitian ini hanya digunakan periode selama tiga tahun, yaitu 

2010, 2011, dan 2012 serta dapat meneliti di sektor yang berbeda. 


