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ABSTRAK   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti secara empiris tentang  

Perbedaan Harga Saham dan Nilai Perusahaan Ditinjau dari Kebijakan Deviden 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Dengan menggunakan teknik Purpose 

Sampling di peroleh 31 sample dan data yang diolah sebanyak 93. Analisis data 

pada penelitian ini menggunakan Independent Sampel t-test dengan menggunakan 

aplikasi SPSS Statistics 24.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga saham 

yang diukur menggunakan Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio 

(PER) dintinjau dari perusahaan yang membagikan deviden dan perusahaan yang 

tidak membagikan deviden. Begitu juga dengan nilai perusahaan bahwa terdapat 

perbedaaan nilai perusahaan yang diukur menggunakn Tobins’Q dan Price to 

Book Value (PBV) ditinjau dari perusahaan yang membagikan deviden dan 

perusahaan yang tidak membagikan deviden. 

 

Kata kunci   :   Harga Saham PER & EPS, Nilai Perusahaan Tobins’Q dan PBV, 

Kebijakan Deviden. 
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ABSTRACT 

 This study aims to find out empirical evidence about the difference in 

stock prices and corporate value in terms of dividend policy. The population in 

this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2014-2016. Using the Sampose Sampling technique obtained 31 samples and 

processed data as many as 93. Analysis of the data in this study using 

Independent Sample t-test using the SPSS Statistics 24 application. 

 The results showed that there were differences in stock prices measured 

using Earning Per Share (EPS) and Price Earning Ratio (PER) reviewed from 

companies that distributed dividends and companies that did not distribute 

dividends. Likewise with company value that there are differences in company 

value measured using Tobins' Q and Price to Book Value (PBV) in terms of 

companies that distribute dividends and companies that do not distribute 

dividends. 

 

Keywords: PER & EPS Stock Prices, Tobins’Q and PBV Company Value, 

Dividend Policy. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7) 

Hasbunnallah wa ni’mal wakiil ni’mal maula wani’mannasiir 

“cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik tempat berserah Dialah sebaik-baik 

penjaga dan sebaik-baik penolong” 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

Kedua orang tua (ibu, bapak) tercinta yang telah mendidik saya dengan tulus serta 

selalu mendoakan saya 

Kakak saya tersayang yang selalu memberikan semangat 

Teman- teman saya yang telah memberikan motivasi dan bimbingan 

Dan Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-Nya sehingga 

usulan penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN HARGA 

SAHAM DAN NILAI PENILAIAN DITINJAU DARI KEBIJAKAN 

DIVIDEN” ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

menyelesaikan studi dan memperoleh derajat Sarjana dari Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabi Agung 

Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi 

suri tauladan bagi seluruh umat dan telah membawa umat manusia dari kehidupan 

yang gelap ke kehidupan yang terang-benderang. Selama proses penyusunan pra 

skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Kiryanto, S.E, M.Si, Akt, CA selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan , tenaga dan dengan sabar membimbing dan mengarahkan 

peneliti sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini. 
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4. Bapak Drs. Osmad Muthaher, M.Si selaku Dosen Wali yang telah memberi 

motivasi dan arahan dalam berbagai proses di dalam kampus. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan sebagai 

pedoman dalam proses dimasa depan dan proses penyusunan usulan 

penelitian skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Staff serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dalam administrasi dan 

kegiatan yang diadakan oleh akademik. 

7. Mama, papa dan kakak tercinta yang telah mensuport saya  

8. Sahabat-sahabat saya yang memberikan semangat, bantuan dan motivasi 

positif dalam proses penyusunan usulan penelitian skripsi ini. 

9. Semua pihak yang memberikan bantuanya dalam penyusunan usulan penelian 

ini dari awal hingga akhir. 

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan di sisi Allah 

SWT.Peneliti juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini 

terdapat kekurangan dan kesalahan karena peneliti hanyalah manusia biasa yang 

tidak lepas dari kekhilafan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membanun sangat 

peneliti harapkan. Akhirnya, peneliti berharap semoga apa yang terkandung dalam 

usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin 

Semarang, 15 Februari 2019 

   Peneliti, 

              Anita Putri Kautsar 
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