BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan Penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Hutang dan Dividen terhadap
Harga Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka pada bagian penelitian ini penulis
menarik kesimpulan sekaligus member saran sebagai berikut ini :
1. Hutang perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat nilai total hutang
Perusahaan Pertambangan. Rata- rata Hutang dari 8 perushaan dengan sampel tahun 2010
sebesar 1872903, tahun 2011 sebesar 2836909 ,tahun 2012 sebesar 3593297 , tahun 2013
sebesar 3195836, tahun 2014 sebesar 3668623.
2. Dividen dalam penelitian ini diukur dengan persentase dividen dengan cara membagi
dividen per share dengan earning per share perusahaan Pertambangan. Rata- rata
Dividen dari 32 sampel pada tahun 2010 sebesar 53771.75, tahun 2011 sebesar 33005,67
, tahun 2012 sebesar 24749,11, tahun 2013 sebesar 23787,22, tahun 2014 sebesar
23226,11. Hutang perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap Harga saham.
Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar
pengaruh yang akan terjadi terhadap kenaikan atau penurunan Harga saham. Dividen pula
berpengaruh terhadap harga saham.

5.2 Saran
Pada bagian akhir ini penulis akan membahas keterbatasan penelitian dan mengajukan
beberapa saran kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan yang telah
dilakukan sebelumnya. Keterbatasan penelitian dan saran- saran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Keterbatasan Penelitian, yaitu :
Periode penelitian yang digunakan hanya 4 tahun dikarenakan menggunakan lag tahun.
Maka hendaknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan periode yang lebih panjang.
Sampel penelitian yang digunakan hanya perusahaan Pertambangan saja, sehingga tidak
diketahui variable independen terhadap variabel dependen pada jenis perusahaan lain,
seperti perusahaan Perbankan, jasa, manufaktur dan lainnya.
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2. Saran
Bagi seluruh pihak manajemen perusahaan diharapkan lebih mempertimbangkan besar
atau kecilnya hutang perusahaan dan diharapkan adanya system pengontrol yang lebih
baik lagi agar besarnya hutang yang dimasudkan untuk meningkatkan harga saham dan
menunjang kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik.
Bagi Investor hendaknya lebih memperhatikan lagi besaran hutang yang dimiliki oleh
pihak perusahaan dan mempertimbangakan besaran Dividen yang dihasilkan oleh
perusahaan pertahunnya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi.
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