
5.1. SIMPULAN 

BAB5 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa untuk uji hipotesis 1 dalam penelitian ini dinyatakan terdapat pengaruh 

yang kecil atau lemah dari Dividend Per Share dan leverage terhadap nilai 

pasar badan usaha pada industri semen yang go public di PT. Bursa Efek 

Surabaya. Dalam perhitungan statistik inferensial didapat hasil dari koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,09023 atau 9,02%, hal ini menunjukkan bahwa 

variabel nilai pasar badan usaha yang dipengaruhi oleh DPS dan leverage 

hanya sebesar 9,02%, sedanf:\kan sisanya 90,98% dipengaruhi oleh faktor

faktor lain. Selain itu didapat pula koefisien korelasi (R) sebesar 0,30038 

dimana hubungan antara DPS, leverage secara serempak dengan nilai pasar 

badan us aha hanya sebesar 0,30038 saja. Untuk menguji kemaknaan dari 

persamaan regresi linier berganda dan koefisien maka didapat hasil bahwa F 

hitung = 0,84302 yang lebih kecil daripada F tabel = 3,55 . 

2. Bahwa untuk uji hipotesis 2 dalam penelitian ini dapat diterima dengan hasil 

pengujian korelasi partial yaitu h hitung = 1,034 lebih baik dibandingkan tl 

hitung = -0,l29. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa leverage lebih 

dominan mempengaruhi nilai pasar badan usaha dibandingkan DPS masih 

dapat diterima walaupun pemyataan tersebut tidak sepenuhnya terbukti. 
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Setidaknya ditunjukkan bahwa hasil perhitungan korelasi partial leverage 

lebih baik daripada hasil perhitungan korelasi partial DPS. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran

saran yang bisa diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Agar dalam pengambilan atau dalam menentukan keputusan investasi, 

investor tidak perlu tergantung pada besar kecilnya dividen yang akan 

dibayarkan oleh perusahaan yang bersangkutan karena hal tersebut tidak 

terlalu berpengaruh terhadap nilai pasar badan usaha atau prospek badan 

usaha tersebut. Selain dividen, masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan 

dalam menentukan keputusan investasi. 

2. Sebelum melakukan investasi, sebaiknya para investor per\u memperhatikan 

kelancaran operasional badan usaha dalam memenuhi kewajiban 

keuangannya, artinya jangan sampai investor mengalami kerugian yang besar 

akibat kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan tersebut. 

3. Dalam mengambil keputusan pembiayaan sebaiknya perusahaan perlu 

memperhatikan penyaluran sumber dana yang diperoleh dengan selektif, 

artinya bahwa dana yang disalurkan benar-benar dipergunakan untuk 

memaksimalkan atau memajukan usaha. 

4. Perusahaan perlu membatasi penggunaan hutanglleverage agar jangan sampai 

melebihi batas proporsi hutang atau melebihi batas kemampuan perusahaan 

untuk mengembalikan hutang tersebut, karena dalam memaksimumkan nilai 
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pasar badan usaha tidak sepenuhnya tergantung dari leveragelhutang. 

Pemyataan ini telah terbukti dalam penelitian ini. 
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