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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan   

1. Dividend Per Share (DPS) mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Hal ini berdasarkan dari 

perhitungan statistik yang didapatkan dari pengolahan 

SPSS versi 21 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,896  > 1,697 

dan tingkat signifikansi 0.008 < 0,05. Dengan demikian 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Dividend Per 

Share  (DPS) mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan diterima. 

2. Return On Equity (ROE) mempunyai pengaruh yang 

negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Hal ini berdasarkan 

dari perhitungan statistik yang didapatkan dari pengolahan 

SPSS versi 21 diperoleh nilai t hitung -0,347 < 1,697 dan 

tingkat signifiaknsi 0,372 > 0,05. Dengan demikian 

hipotesis kedua yang menyatakan Return On Equity (ROE) 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan ditolak. 

3. Net Profit Margin (NPM) mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Hal ini berdasarkan dari 

perhitungan statistik yang didapatkan dari pengolahan 

SPSS versi 21 diperoleh nilai t hitung 2,004 > 1,697 dan 

tingkat signifikansi 0,061 < 0,05. Dengan demikian 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Net Profit Margin 

(NPM)  mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

diterima. 

4. Secara simultan variabel Dividend Per Share (DPS), 

Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Hal ini berdasarkan dari 

perhitungan statistik yang didapatkan dari pengolahan 

SPSS versi 21  diperoleh nilai Fhitung sebesar 12,568 dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian hipotesei 
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keempat yang menyatakan bahwa Dividend Per Share, 

Return On Equity, dan Net Profit Margin mempunyai 

pengaruh yang signifikan diterima.  

 

B. Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapakan agar dapat meneliti 

dengan variabel-variabel yang lebih luas lagi diluar dari 

variabel yang telah diteliti diatas, menggunkan objek 

penelitian yang lebih luas dan interval pengamatan waktu 

yang lebih panjang. 

2. Bagi perusahaan, diharapakn melakukan peningkatan 

terhadap kinerja keuangan dan kinerja manajemen 

perusahaan secara lebih efektif dan efisien pada setiap 

tahunnya. Kinerja keuangan yang baik akan memberikan 

gambaran dari kinerja suatu perusahaan yang nantinya akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan, dan menjaga 

presepsi investor terhadap prosepek perusahaan pada masa 

mendatang. 

3. Bagi investor yang memilih untuk berinvestasi pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sebaiknya dalam melakukan 

keputusan pengambilan investasi selain selain 

mempertimbangkan rasio Dividnd Per Sahare, Rerurn On 

Equty, dan Net Profit Mrgin, dan mempertimbangkan 

rasio-rasio lainnya. 

 

 

 


