
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada PT 

Bank Danamon Tbk maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dividen Per Saham berpengaruh sebesar 17,872 dan signifikan terhadap harga saham 

PT Bank Danamon Tbk pada tahun 2002 - 2013, terbukti benar dengan arah positif 

sebagaimana ditunjukan oleh nilai t hitung > t tabel (2,495 > 2, 228) sehingga Ha 

diterima Ho ditolak. Nilai B yang positif menunjukan bahwa dividen per saham 

mempunyai hubungan yang searah dengan harga saham. Sedangkan nilai signifikansi 

dividen per saham lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yakni sebesar  0,034 atau 0,05 

> 0,034 setelah dilakukan Uji t dengan tingkat kepercayaan 95%. 

2. Struktur Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham PT Bank 

Danamon Tbk pada tahun 2002- 2013, terbukti dengan arah negatif sebagaimana 

ditunjukan oleh  t hitung < t tabel (-0,265 < 2,228) sehingga Ha ditolak Ho diterima. 

Nilai B yang negatif menunjukan bahwa struktur modal mempunyai hubungan yang 

tidak searah dengan harga saham. Sedangkan nilai signifikansi struktur modal lebih 

besar  

darinilaiprobabilitas  0,05 yakni 0,05 < 0,797  setelahdilakukanUji t 

dengantingkatkepercayaan 95%. 

3. Dividen Per SahamdanStruktur Modal secarabersama – sama (simultan) 

berpengaruhhalinimenunjukan R sebesar 0,663 atausebesar 6,63 % 

dansignifikanterhadaphargasaham, yang ditunjukanolehnilaiHasil yang 

diperolehdariperbandinganFhitungdenganFtabeladalahFhitung>Ftabelatau 3,528 > 2,263, 

makapadatingkatkekeliruan 5% Ha diterimadanHasilperhitunganKoefisienDeterminasi 



 

 

(r2) menunjukanbahwavariabelbebas yang terdiridariDividen Per sahamdanStruktur 

Modal memilikikekuatan 43,9 % mengestimasihargasahamsedangkansisanya 56,1 % 

dijelaskanolehfaktor – faktor lain yang tidakditeliti. 

B.   Saran 

Suatupenelitianakanmemilikiartijikadapatmemberikankontribusiataumanfaat

bagipembacamaupunpenelitianberikutnya. Saran – saran yang 

dapatdiberikanpenelitianiniantaralain : 

1. Bagi Perusahaan 

Untukmeningkatkankepercayaanpemegangsahamterhadapperusahaan, 

makaperusahaanharusmampumenunjukankinerjaperusahaan yang b Dan 

menyampaikaninformasi yang cukupkepadaparacalon investor 

mengenaiperkembanganperusahaan.VariabelDividenPerSahamdanStruktur Modal 

dapatmenjadisalahsatuinformasipenting yang 

harusdisampaikanolehperusahaankepadacalon investor. 

2. Bagi Investor 

 Untukdapatmengetahuikinerjaatauperkembangansuatuperusahaansebelummelakukan

investasisebaiknyapara investor ataucalon investor 

mencaritahumengenaiprofilperusahaan.Profilperusahaandapatdilihatpada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) atau OJK (OtoritasJasakeuangan) sebagaipihak yang 

menentukankebijakaninilebihmenjaminkeakuratan data 

informasikeuangandanmemberikaninformasi yang 

berkualitassehinggalebihakuratdanrelevan. 

3. BagiPenelitiSelanjutnya 

a.Objekpenelitisebaiknyadiperluasdenganmenelititerlebihdahuluseluruhsektorperusa

haan yang terdaftarpada BEI 



 

 

 b. Penelitianberikutnyadiharapkanmemasukanvariabellainnya yang 

belumdimasukandalampenelitianini. Hal inikarenamasihbanyakvariabellain yang 

mungkindapatberpengaruhterhadaphargasaham. 

 c. Penelitiselanjutnyadiharapkandapatmemberikanperiodetahun yang lebihbanyak 

agar hasil yang maksimaldanlebihbaik. 

 


