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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham perusahaan. Adapun faktor-faktor yang diuji antara lain, earning per 

share (EPS) dan dividend per share (DPS). 

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa: 

1) Profitabilitas yang diproksikan dengan earning per share (EPS) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan. 

2) Profitabilitas yang diproksikan dengan earning per share (EPS) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap dividen yang diproksikan dengan dividen per 

share (DPS).  

3) Dividen yang diproksikan dengan dividen per share (DPS) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan. 
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5.2 Implikasi Penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada 

beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain: 

1. Bagi pihak Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham perusahaan dan dapat menjadi 

rujukan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang sejenis. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu akuntansi dibidang 

akuntansi keuangan, dimana hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam 

menambah bukti empiris faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham 

perusahaan. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas, dimana variabel yang diteliti terdiri dari variabel yang masih belum 

konsisten dari penilitian sebelumnya yaitu dividend per share (DPS), serta 

variabel saran dari penelitian sebelumnya yaitu earning per share (EPS). 

Profitabilitas yang diproksikan dengan earning per share (EPS) dibuktikan 

berpengaruh positif terhadap harga saham dimana apabila earning per share 

(EPS) meningkat maka diikuti naiknya harga saham perusahaan. Hasil ini sejalan 

dengan teori sinyal yang berpandangan bahwa earning per share (EPS) 

merupakan sinyal yang bagus untuk investor melakukan investasi yang akan 

berdampak pada naiknya harga saham. Penelitian ini diterdukung oleh penelitian 

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

menemukan earning per share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa profitabilitas 
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yang diproksikan dengan earning per share (EPS) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dividen yang diproksikan dengan dividen per share (DPS). 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sadalia & Khalijah (2012) yang 

menunjukkan bahwa earning per share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap dividend per share (DPS). Hasil ini sejalan dengan teori stewardship 

yang berpandangan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan 

organisasi berupa profit dengan kepuasan pemilik. Profit yang besar akan 

menghasilkan earning per share (EPS) yang besar pula dan akan berdampak pada 

meningkatnya dividen untuk pemilik perusahaan. Selain itu dividen yang 

diproksikan dengan dividend per share (DPS) terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori sinyal 

yang berpandangan bahwa adanya informasi mengenai dividen merupakan sinyal 

yang baik sehingga akan menarik investor untuk berinvestasi dan berdampak pada 

naiknya harga saham perusahaan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan hasil 

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

menunjukkan bahwa dividend per share (DPS) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham perusahaan. 

2. Bagi pihak empiris 

Keberhasilan manajemen dalam menjalankan usahanya dapat diukur dengan 

beberapa indikator kinerja keuangan, salah satunya adalah harga saham 

perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangannya dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan. Hasil 
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penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan earning 

per share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang baik akan 

meningkatkan permintaan saham dan berdampak pada naiknya harga saham. 

Dalam hal ini perusahaan harus berusaha agar profitabilitas perusahaan tinggi 

sehingga permintaan saham perusahaan meningkat. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang diproksikan dengan 

earning per share (EPS), semakin tinggi juga dividen yang diprosikan dengan 

dividend per share (DPS) perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus 

meningkatkan profitabilitas yang dicapai agar dapat memuaskan pemilik 

perusahaan dengan dividen. Selain itu penelitian ini membuktikan bahwa dividen 

yang diproksikan dengan dividend per share (DPS) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus 

berusaha agar bisa memberikan dividen yang tinggi untuk memuaskan pemegang 

saham sehingga menarik banyak minat investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan. 

3. Bagi Investor. 

Diharapkan lebih memperhatikan harga saham perusahaan dan faktor-faktor 

yang memengaruhi harga saham, karena dapat dijadikan sebagai salah satu 

pertimbangan  di dalam melakukan investasi.  
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5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran. 

Berikut ini adalah keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Faktor-faktor yang dipakai untuk menguji harga saham perusahaan pada 

penelitian ini hanya earning per share (EPS) dan dividend per share 

(DPS). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah faktor lain 

selain faktor dalam penelitian ini. Disarankan untuk menambah faktor 

seperti Return on Investment, Debt Equity Ratio, Turn Over Ratio, Growth 

Potential (Hutami, 2012) dan faktor eksternal seperti inflasi, tingkat suku 

bunga dan kurs valuta asing (Priatinah & Kusuma, 2012). 

 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian relatif kecil yaitu 37 perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI dan penelitian ini hanya dilakukan 

selama 3 (empat) periode yaitu dari tahun 2012-2014. Peneliti selanjutnya 

disarankan untuk menambah range sample tidak hanya meliputi 

perusahaan manufaktur, tetapi dapat diperluas pada kelompok perusahaan 

lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tahun 

yang lebih baru dan periode yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik dan dapat digeneralisasikan. 

  


