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ABSTRAK 
 

Rani Maulia: Pengaruh Dividen Payout Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap 

Closing Price Pada PT. Kalbe Farma Tbk Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) Periode 2008-2015. 

Harga saham merupakan sebuah patokan bagi seorang investor untuk 

berinvestasi. Harga saham merupakan cerminan dari nilai suatu perusahaan dimana 

harga saham ini menunjukan Performa suatu perushaan,. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi harga saham yaitu Dividen Payout Ratio dan Debt to Equity Ratio. 

Dividen Payout Ratio merupakan rasio pembagian dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham sedangkan Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang mengukur 

sejauh mana perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dividen Payout Ratio 

dan Debt to Equity Ratio terhadap Closing Price Pada PT. Kalbe Farma Tbk yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2008-2015. Serta mengetahui 

pengaruh secara simultan Dividen Payout Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap 

Closing Price Pada PT. Kalbe Farma Tbk yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) Periode 2008-2015. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode penelitian dengan menggunakan analisis secara 

parsial yaitu dengan analisis regresi sederhana, analisis korelasi pearson product 

moment, koefisien determinasi, dan uji t serta dengan analisis secara simultan yaitu 

dengan analisis regresi berganda, korelasi berganda dan uji F. Analisis pada 

penelitian ini didukung dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 24. 

Data yang digunakan adalah data sekunder dari PT. Kalbe Farma Tbk peroide 2008-

2015.  

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti memperoleh kesimpulan dengan hasil 

pengujian hipotesis diperoleh bahwa thitung sebesar −0,241 karena thitung  < ttabel 

(−0,241 < 2,145) maka Ha diterima dan pengaruhnya 54,8%. Artinya secara 

parsial  berpengaruh positif signifikan antara Dividen Payout Ratio terhadap 

Closing Price. Debt to Equity Ratio secara parsial tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap Laba Bersih, dibuktikan nilai thitung sebesar −0,546 karena thitung 

< ttabel (−0,546 < 2,145) maka Ha diterima dan pengaruhnya 41,12%. Secara 

simultan dengan hasil uji signifikansi atau uji f diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,158 

dengan mengambil tingkat signifikansi a=5% atau 0,05, maka nilai  Ftabel yaitu 

sebesar (0,158 < 3,81) maka H0 diterima dan pengaruhnya 55%. Artinya Dividen 

Payout Ratio dan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap Closing Price. 

 

Kata Kunci: Dividen Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, Closing Price 

 


