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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data dan hasil penelitian 

tentang profitabilitas dan deviden yang mempengaruhi harga saham 

perusahaan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, penulis akan menganalisa 

data yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan pokok permasalahannya 

dan formulasi hipotesa yang telah dikemukakan dalam bab 2 untuk 

mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya yaitu purposive sampling didapatkan sampel terpilih sebanyak 37 

perusahaan. Sehingga jumlah data yang diperoleh sebanyak 111 (37x3). 

Berikut adalah tahap seleksi berdasarkan metode purposive sampling: 
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Tabel 4.1 

Tahapan Seleksi Sampel Berdasarkan Metode Purposive Sampling 

Keterangan Jumlah 

Populasi : 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2012-2014 

143 

Data laporan keuangan yang diperlukan untuk penelitian tidak 

tersedia berturut-turut untuk tahun 2012-2014. 
(5) 

Perusahaan manufaktur yang tidak membayarkan deviden tahun 

2012 – 2014 
(101) 

Jumlah perusahaan yang masuk kriteria 37 

Total data selama 3 tahun (37x3) 111 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi tentang 

data setiap variabel-variabel penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. 

Data tersebut meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi(Sanjaya, Sudirman, & Dewi, 2015). Penelitian ini 

menggunakan variabel earning per share (EPS) dan dividend per share (DPS) 

sebagai variabel independen, serta harga saham perusahaan sebagai variabel 

dependen. Berikut ini hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.2 

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

HS 111 241,00 360.000,00 19.524,00 58.768 

EPS 111 (46,00) 55.600,00 1.792,90 6.162 

DPS 111 3,00 46.100,00 1.274,30 4.986 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskripsi masing-

masing variabel adalah sebagai berikut: 

a) Harga Saham Perusahaan  

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa harga saham minimum 

besarnya 241,00 dan harga saham maksimum sebesar 360.000,00. Perusahaan 

yang memiliki harga saham terendah adalah PT. Alumindo Light Metal 

Industry Tbk.(ALMI) pada tahun 2014 yaitu sebesar 241,00. Sedangkan 

perusahaan yang mempunyai harga saham tertinggi yaitu PT. Delta Djakarta 

Tbk. (DLTA) pada tahun 2013 sebesar 360.000,00. Hal ini berarti bahwa 

dalam periode penelitian, terdapat perusahaan yang mencapai harga saham 

terendah yaitu sebesar 241,00 dan harga saham tertinggi sebesar 360.000,00. 

Nilai rata-rata sebesar 19.524,00 dapat diartikan bahwa rata-rata harga saham 

dari seluruh perusahaan manufaktur yang menjadi sampel adalah sebesar 

19.524,00. Nilai standar deviasi variable harga saham yang lebih besar dari 

nilai rata-rata yaitu sebesar 58.768,00 menunjukkan bahwa harga saham 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini sangat bervariasi. 

b) Earning per Share (EPS) 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai EPS minimum besarnya -

46,00 dan nilai maksimum sebesar 55.600,00. Perusahaan yang memiliki nilai 
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EPS terendah adalah PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.(IMAS) pada tahun 

2014 yaitu sebesar -46,00. Sedangkan perusahaan yang mempunyai nilai EPS 

tertinggi yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2013 sebesar 

55.600,00. Hal ini berarti bahwa dalam periode penelitian, terdapat perusahaan 

yang mencapai EPS terendah yaitu sebesar -46,00 dan EPS tertinggi sebesar 

55.600,00. Nilai rata-rata sebesar 1.792,90 dapat diartikan bahwa rata-rata earning 

per share dari seluruh perusahaan manufaktur yang menjadi sampel adalah 

sebesar 1.792,90. Nilai standar deviasi variable EPS yang lebih besar dari nilai 

rata-rata yaitu sebesar 6.162,90 menunjukkan bahwa EPS perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian ini sangat bervariasi. 

 

c) Dividend per Share (DPS) 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa  nilai DPS minimum besarnya 

3,00 dan nilai maksimum sebesar 46.100,00. Perusahaan yang memiliki nilai DPS 

terendah adalah PT Nippon Indosari Corporindo Tbk.(ROTI) pada tahun 2014 

yaitu sebesar 3,00.Sedangkan perusahaan yang mempunyai nilai DPS tertinggi 

yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2014 sebesar 

46.100,00.Hal ini berarti bahwa dalam periode penelitian, terdapat perusahaan 

yang mencapai DPS terendah yaitu sebesar 3,00 dan DPS tertinggi sebesar 

46.100,00.Nilai rata-rata sebesar 1274,30 dapat diartikan bahwa rata-rata DPS 

dari seluruh perusahaan manufaktur yang menjadi sampel adalah sebesar 

1.274,30.Nilai standar deviasi variable DPS yang lebih besar dari nilai rata-rata 

yaitu sebesar 4.986,20 menunjukkan bahwa DPS perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian ini sangat bervariasi. 

 

4.3 Analisis Korelasi 

Korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua 

variabel atau lebih (Singgih, 2015). Dua variabel yang berkorelasi akan saling 

mempengaruhi sehingga apabila terjadi perubahan pada satu variabel akan 

diikuti oleh perubahan variabel lain, baik dengan arah yang sama maupun 
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berlawanan. Berikut hasil korelasi antara satu variabel dengan variabel lain 

dalam penilitian ini. 

Tabel 4.3 

Korelasi Pearson 

 HS EPS DPS 

HS 1 0,413 0,381 

EPS 0,413 1 0,417 

DPS 0,381 0,417 1 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 

Dari tabel diatas diketahu bahwa variabel earning per share (EPS) memiliki arah 

korelasi positif terhadap harga saham yaitu sebesar 0,413, tanda positif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai earning per share (EPS) maka semakin 

tinggi pula harga saham perusahaan. Variabel dividend per share (DPS) juga 

memiliki arah korelasi positif terhadap harga saham yaitu sebesar 0,381, tanda 

positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai dividend per share (DPS) maka 

semakin tinggi pula harga saham perusahaan. 

Variabel earning per share (EPS) memiliki arah korelasi positif terhadap 

dividend per share (DPS) yaitu sebesar 0,417, tanda positif menunjukkan bahwa 

semakin tinggi nilai earning per share (EPS) maka semakin tinggi pula nilai 

devidend per share (DPS) perusahaan. 

4.4 Analisis Jalur  

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah earning per 

share (EPS) dan dividend per share (DPS). Sedangkan variabel dependen yang 

digunakan pada substruktural satu adalah dividend per share (DPS) dan variabel 

dependen yang digunakan pada substruktural dua adalah harga saham. Adapun 

hasil analisis jalur adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.4 

Hasil Analisis Jalur Substruktur 1 

Model R square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimation 

1 0,174 0,166 4553,10705 

 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficient 

t-Statistic Probabilitas 

(Constant) 669,643  1,487 0,140 

EPS 0,337 0,417 4,788 0,000 

Predictors : (Constant), EPS 

Dependent Variabel : DPS 

Berdasarkan tabel diatas maka model jalur substruktur 1 yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

DPS  =  669,643 + 0,337*EPS  

Dari hasil persamaan jalur substruktur 1 dapat diartikan sebagai berikut :  

1. Nilai konstanta sebesar 669,643 menunjukkan bahwa jika variabel earning 

per share (EPS) sama dengan nol, maka nilai dividend per share (DPS) 

yang dihasilkan adalah sebesar 669,643. 

2. Pada variabel earning per share (EPS), diperoleh nilai koefisien sebesar 

0,337 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel EPS 

meningkat sebesar 1 satuan, maka DPS akan meningkat sebesar 0,337 

satuan. 
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Tabel 4.5 

Hasil Analisis Jalur Substruktur 2 

Model R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimation 

2 0,223 0,209 5,226622E4 

 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t-Statistic Probabilitas 

(Constant) 10466,928  2,005 0,047 

EPS 2,930 0,307 3,294 0,001 

DPS 2,985 0,253 2,715 0,008 

Predictors : (Constant), EPS, DPS 

Dependent Variabel : Harga Saham 

Berdasarkan tabel diatas maka model jalur substruktur 2 yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Harga Saham  =  10466,928 + 2,93*EPS + 2,985 *DPS 

Dari hasil persamaan jalur substruktur 2 dapat diartikan sebagai berikut :  

1. Nilai konstanta 10466,928 menunjukkan bahwa jika variabel jika variabel 

EPS dan DPS sama dengan nol, maka nilai harga saham yang dihasilkan 

adalah sebesar 10466,928. 

2. Pada variabel earning per share (EPS) , diperoleh nilai koefisien  sebesar 

2,93 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel EPS 

meningkat sebesar 1 satuan, maka harga saham akan meningkat sebesar 

2,93 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi 

konstan. 
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3. Pada variabel dividend per share (DPS), diperoleh nilai koefisien sebesar 

2,985 dengan tanda positif yang berarti bahwa apabila pada variabel DPS 

meningkat 1 satuan, maka harga saham akan meningkat sebesar 2,985 

satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi 

konstan. 

 

4. 4. 1 Pengaruh earning per share (EPS) terhadap harga saham 

 Berdasarkan hasil analisis jalur diketahui bahwa koefisien variabel earning 

per share (EPS) sebesar 2,93 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel 

earning per share (EPS) sebesar 1 satuan, maka harga saham akan meningkat 

sebesar 2,93 satuan. Pengaruh ini juga signifikan dilihat dari nilai probabilitas 

t-statistiknya sebesar 0,001 < α = 0,05. Earning per share (EPS) merupakan 

sinyal yang baik untuk investor. Menurut Listiana (2011) sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah di lakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal yang baik menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain, sehingga akan 

menarik investor untuk membeli saham. Banyaknya permintaan saham akan 

berakibat pada naiknya harga saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa H1 didukung secara statistik oleh hasil penelitian, 

yang artinya earning per share (EPS) berpengaruh positif terhadap harga 

saham. 

 Hasil uji statistik ini sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa 

meningkatnya earning per share (EPS) perusahaan maka akan berdampak 

pada harga saham perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mampu 

menghasilkan keuntungan akan mempengaruhi investor untuk melakukan 

investasi. Investor akan bersedia membeli saham dengan harga tinggi apabila 

EPS tinggi, sebaliknya investor tidak bersedia membeli saham dengan harga 

tinggi jika EPS rendah. Sehingga semakin tinggi EPS perusahaan maka harga 

sahamnya juga naik (Kristiani, 2014). 
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 Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Murtiningsih (2012), Priatinah & Kusuma (2012), dan Kristiani (2014) 

yang menunjukkan bahwa harga saham perusahaan secara signifikan 

dipengaruhi oleh earning per share (EPS) perusahaan. Di dalam perdagangan 

saham, EPS sangat berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini terbukti bahwa 

EPS merupakan faktor fundamental suatu perusahaan yang dapat 

mempengaruhi harga saham karena dalam setiap pengambilan keputusan, 

investor banyak memperhatikan pertumbuhan EPS sehingga hal ini dapat 

mempengaruhi naiknya harga saham (Priatinah & Kusuma, 2012). 

4. 4. 2 Pengaruh earning per share (EPS) terhadap dividend per share 

(DPS) 

 Berdasarkan hasil analisis jalur diketahui bahwa koefisien variabel earning 

per share (EPS) sebesar 0,337 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel 

earning per share (EPS) sebesar 1 satuan, maka dividend per share (DPS) akan 

meningkat sebesar 0,337 satuan. Pengaruh ini juga signifikan dilihat dari nilai 

probabilitas t-statistiknya sebesar 0,000 < α = 0,05. Earning per share (EPS) 

yang baik merupakan hasil dari kinerja manajemen perusahaan yang akan 

berdampak pada dividend per share (DPS). Menurut Putro (2013) dalam teori 

stewardship, seorang manajer akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan 

kepentingan organisasi dan pemilik. Steward akan berusaha untuk mencapai 

tujuan pemilik. Manajemen yang bekerja sesuai kepentingan organisasi akan 

menghasilkan earning per share (EPS) yang baik. Manajemen yang bekerja 

sesuai kepentingan organisasi akan memuaskan pemilik dengan dividen yang 

diberikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H2 didukung secara 

statistik oleh hasil penelitian, yang artinya earning per share (EPS) 

berpengaruh positif terhadap dividend per share (DPS). 

 Hasil uji statistik ini sesuai dengan teori stewardship yang menyatakan 

bahwa peningkatan earning per share (EPS) berpengaruh terhadap 

peningkatan dividend per share (DPS). Teori stewardship mengasumsikan 
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bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan 

organisasi, kesuksesan organisasi berupa laba akan memberi kepuasan kepada 

pemilik organisasi berupa dividen (Wahida, 2012). Hal ini dikarenakan jika 

profit perusahaan besar maka kemungkinan untuk memberi dividen kepada 

pemilik juga akan besar (Nurraiman, 2014).  

 Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Gulo (2013), Alzomaia & Al-Khadhiri (2013), dan Boanyah, Ayentimi, 

& Frank (2013) yang menunjukkan bahwa dividend per share (DPS) 

perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh earning per share (EPS) 

perusahaan. Ketika investor menanamkan modal ke perusahaan, hal utama 

yang diharapkan oleh investor adalah dividen. Oleh karena itu, perusahaan 

bertujuan menghasilkan laba agar bisa menarik investor menanam saham ke 

perusahaan dengan  adanya dividen. Jika perusahaan menghasilkan laba yang 

tinggi maka akan ada kemungkinan dividen juga tinggi sehingga 

meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan (Gulo, 2013). 

4. 4. 3 Pengaruh dividend per share (EPS) terhadap harga saham 

 Berdasarkan hasil analisis jalur diketahui bahwa koefisien variabel 

dividend per share (DPS) sebesar 2,985 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

variabel dividend per share (DPS) sebesar 1 satuan, maka harga saham akan 

meningkat sebesar 2,985 satuan. Pengaruh ini juga signifikan dilihat dari nilai 

probabilitas t-statistiknya sebesar 0,008 < α = 0,05. Infromasi yang 

dipublikasikan akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Adanya pembagian dividen akan meningkatkan harga 

saham. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai 

(Kristiani, 2014). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H3 didukung 

secara statistik oleh hasil penelitian, yang artinya dividend per share (DPS) 

berpengaruh positif terhadap harga saham. 

 Hasil uji statistik ini sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa 

meningkatnya dividend per share (DPS) maka akan berpengaruh terhadap 
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harga saham perusahaan. Hal ini dikarenakan informasi yang berkaitan dengan 

dividen merupakan sinyal yang akan direspon positif oleh investor sehingga 

dapat meningkatkan harga saham (Priatinah dan Kusuma, 2012). Menurut 

Intan (2009) DPS yang tinggi mencerminkan perusahaan memiliki prospek 

yang baik karena dapat membayarkan DPS dalam jumlah yang tinggi. Hal ini 

akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dengan 

banyaknya saham yang dibeli mengakibatkan harga saham perusahaan 

tersebut naik. 

 Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Hutami (2012), Hidayat (2014) dan Aminah et al. (2016) yang 

menunjukkan bahwa harga saham perusahaan secara signifikan dipengaruhi 

oleh dividend per share (DPS) perusahaan. Pengumuman peningkatan 

dividend per share (DPS) merupakan signal yang positif bagi investor karena 

menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan yang baik dan perusahaan mampu 

memenuhi kebutuhan investor berupa dividen. Signal positif yang diterima 

oleh investor menyebabkan permintaan atas saham tersebut menjadi tinggi 

sehingga harga saham meningkat (Aminah et al., 2016).  

4. 4. 4 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model karena setiap 

penambahan satu variabel bebas nilai R
2 

pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Sehingga banyak peneliti menyarankan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 

pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik (Ghozali, 2011). 

 Berdasarkan hasil analisis jalur substruktur 1 yang ditampilkan pada tabel 

4.4, diketahui bahwa koefisien Adjusted R-Squared (adjustedR
2
) adalah 

sebesar 0,166. Hal ini berarti bahwa variasi variabel dependen yaitu dividend 
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per share (DPS), dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu earning per 

share (EPS) sebesar 17% sedangkan sisanya 83% dijelaskan oleh variabel lain 

di luar model. 

 Pada hasil analisis jalur substruktur 2 yang ditampilkan pada tabel 4.5, 

diketahui bahwa koefisien Adjusted R-Squared (adjustedR
2
) adalah sebesar 

0,209. Hal ini berarti bahwa variasi variabel dependen yaitu harga saham, 

dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu earning per share (EPS) dan 

dividend per share (DPS) sebesar 21% sedangkan sisanya 79% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

 

4. 4. 5 Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Direct and Indiret 

Effect) 

 Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung variabel 

independen ke variabel dependen maka digunakan formula sebagai berikut: 

a. Pengaruh Langsung Variabel X1 ke Y 

X1 Y  Y : pyx1  

  Y=0,307 

b. Pengaruh Langsung Variabel X1 ke X2 

X1         X2       Y : px1x2 

          Y=0,417 

c. Pengaruh Langsung Variabel X2  ke Y 

X2        Y       Y : pyx2 

         Y=0,253 

d.  Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 ke Y melalui X2 

X1      X2    Y Y : px1x2 pyx2 

       Y=0,417x0,253 

         =0,106 

e. Pengaruh Total Variabel X1 ke Y melalui X2 

X1      X2    Y Y : px1x2 + pyx2 

       Y=0,417+0,253 

          =0,67 
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Berdasarkan hasil analisis pengaruh langsung dan tidak langsung variabel 

independen ke variabel dependen diatas, didapatkan bahwa pengaruh 

langsung variabel earning per share (EPS) terhadap harga saham sebesar 

31 %, sedangkan pengaruh variabel earning per share (EPS) tehadap 

harga saham melalui dividen per share (DPS) menghasilkan kontibusi 

sebesar 67%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model pengaruh earning 

per share (EPS) terhadap harga saham melalui dividend per share (DPS) 

lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh langsung earning per share 

(EPS) ke harga saham. 

  


