
 

 

ABSTRAK 

Devi Yulianti: “Pengaruh Dividen Per Saham dan Struktur Modal Terhadap 

Harga Saham (Studi Pada PT Bank Danamon Tbk. Periode 2002-2013)”. 

  Dividen merupakan keuntungan yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada 

para pemegang saham. Kebijakan pembagian dividen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang sahamnya hal ini dapat 

menyebabkan posisi kas suatu perusahaan berkurang. Struktur modal merupakan 

pendanaan bagi perusahaan karena dengan struktur modal yang baik maka 

pendanaan perusahaan akan baik. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dividen Per 

Saham dan Struktur Modal dengan Debt to Equity Ratio sebagai indikatornya 

terhadap perubahan harga saham pada PT Bank Danamon Tbk pada periode tahun 

2002 – 2013. 

  Teori dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keuntungan dari dividen yang 

dibagikan adapun teorinya adalah teori keagenan memiliki konsep atau hubungan 

selain ini adapula teori signaling yaitu menyatakan bahwa perusahaan memiliki 

informasi kepada calon investor agar harga saham perusahaan meningkat. 

  Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan verifikatif, yang menguji kebenaran dari hipotesisi suatu 

gambaran yang sistematis dari suatu fenomena yang menerapkan hal-hal yang 

umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan kedalam bagian yang 

khusus. Pengujian hipotesisnya menggunakan metode pengujian hipotesis secara 

parsial dan simultan dengan tingkat signifikansi 5%. Data yang digunakan 

merupakan data sekunder yang berasal dari ICMD dan IDX. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis deskriptif, regresi linear berganda, korelasi, dan uji 

hipotesis dengan Uji Parsial dan Uji simultan. 

  Hasil penelitian dan analis data, menunjukan bahwa secara parsial (1) Dividen 

Per Saham berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham dengan hasil thitung 

2,495 > thitung 2,228 (2) Struktur Modal tidak memiliki pengaruh dan tidak 

signifikan terhadap harga saham dengan hasil thitung 0,265 < ttabel 2,228. Sedangkan 

secara keseluruhan dari periode tahun 2002 -2013, bahwa Dividen Per Saham dan 

Struktur Modal secara bersama – sama (simultan) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham dengan hasil Fhitung 3,528 > Ftabel 2,263. Nilai 

koefisien determinasi Harga saham dipengaruhi 43,9% oleh Dividen Per Saham 

dan Struktur Modal, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 
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