
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rasio pembayaran dividen sub sektor restoran,hotel dan pariwisata yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 2015 hingga 2019 cukup berfluktuasi 

namun cenderung mengalami penurunan terus menerus. Rasio pembayaran 

dividen yang terendah yaitu pada tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu kenaikan tiket pesawat yang berdampak pada sub sektor restoran,hotel dan 

pariwisata minat dari wisatawan yang sangat berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Perkembangan marjin laba bersih pada perusahaan sub sektor restoran,hotel dan 

pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 

penelitian 2015-2019 terlihat berfluktuasi dengan kecenderungan menurun 

terjadinya penurunan marjin laba bersih karena adanya serang bom yang 

berdampak pada keuangan yang berdampak turunnya kinerja laporan keuangan 

perusahaan. 

3. Perkembangan rasio nilai perusahaan pada perusahaan perusahaan sub sektor 

restoran,hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 



sepanjang periode penelitian 2015-2019 .penelitian terlihat kecenderungan 

meningkat. Namun pada tahun 2016 seluruh perusahaan mengalami penurunan 

harga saham yang dikarenakan terjadi krisis yang menyebabkan investor kurang 

tertarik pada saham perusahaan tersebut.  

4. Perubahan harga saham, memiliki pengaruh yang signifikan (bersifat positif) 

terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, yang berarti semakin besar rasio pembayaran dividen maka 

Harga saham akan semakin tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

informasi rasio pembayaran dividen merupakan hal yang perlu diperhatikan dan 

dijadikan tolak ukur yang lebih baik oleh investor dalam membuat keputusan 

investasinya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi permintaan terhadap 

saham perusahaan yang bersangkutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

harga saham.  

5. Berdasarkan pengujian secara simultan diperoleh rasio pembayaran dividen 

marjin laba bersih dan rasio nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan sektor restoran,hotel dan pariwisata yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Berarti secara bersama-sama 

rasio pembayaran dividen ,marjin laba bersih dan rasio nilai perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap harga saham, tentu saja hal ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi para investor dalam menentukan investasinya.  



1.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran kepada pihak yang berkaitan maupun pihak lainnya 

mengenai rasio pembayaran dividen,marjin laba bersih, rasio nilai perusahaan 

dan harga saham yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan hendaknya mengantisipasi kinerja keuangan khususnya 

dalam pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kondisi terjadinya 

kenaikan dalam keuangan yang baik juga sehingga tidak terjadi kerugian. 

Hal ini untuk mencegah perusahaan kesulitan membayar hutang-hutang 

yang dapat berdampak mengurangi kepercayaan dari calon 

investor,sehingga harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak 

merugikan para investor.  

2. Perusahaan restoran,hotel dan pariwisata yang terdaftar di BEI, hendaknya 

mempertimbangkan mengenai pembagian dividen agar tingkat 

pemgembalian hasil laba nya semakin besar, juga biaya pengeluaran dapat 

dikendalikan dengan menggunakan sebagian laba yang akan di investasikan 

kembali oleh para pemegang saham. Rata-rata tingkat hunian hotel 

berbintang selama lima bulan pertama tahun ini turun dibanding tahun lalu. 

Belum lagi dampak turunannya pada industri pariwisata di lapangan. berupa 

penyediaan bus pariwisata dan mobil pribadi tentu ikut terkena dampaknya. 

Ditambah sektor usaha hotel dan restoran serta perdagangan ritel di lokasi-

lokasi pariwisata ikut menyusut mengingat kunjungan pariwisata 



berkurang,dampak lainnya turunannya pada industri pariwisata di lapangan. 

berupa penyediaan bus pariwisata dan mobil pribadi tentu ikut terkena 

dampaknya.Akibatnya tingkat investasi swasta secara nasional ikut 

terganggu karena pelaku usaha menahan diri untuk berinvestasi  

3.    Penentuan pengeluaran pada biaya perusahaan terutama pada laba bersih 

hendaknya lebih dikendalikan agar tidak terjadi penurunan pada harga 

saham, juga lebih mempertimbangkan hasil dividen yang akan dibagikan 

kepada para pemegang saham agar harga saham pun tetap stabil.  

 


