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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

Earning Per Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS) terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan: 

1. Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham secara parsial 

dengan hasil analisis dari penguji hipotesis dengan diperoleh thitung sebesar 

      karena thitung dan ttabel yaitu               maka Ha diterima dan H0 

ditolak. Artinya secara parsial Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Harga Saham pada PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. 

2. Pengaruh Dividend Per Share (DPS) terhadap Harga Saham secara parsial 

dengan hasil analisis dari pengujian hipotesis dengan di peroleh thitung sebesar 

5,026 karena thitung dan ttabel yaitu (0,052 < 2,145) maka Ha diterima dan H0 

ditolak. Artinya secara parsial Dividend Per Share (DPS) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Harga Saham pada PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. 

3. Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS) secara 

simultan terhadap Harga Saham dengan hasil uji hipotesis atau uji 

signifikansi anova diperoleh nilai Fhitung sebesar 16,671 dengan mengambil 

tingkat signifikan a = 5% atau 0,05 maka nilai Fhitung dan Ftabel, (16,671 > 4,74) 
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maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya secara simultan Earning Per Share 

(EPS) dan Dividend Per Share (DPS) berpengaruh positif signifikan secara 

simultan terhadap Harga Saham pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai tambahan literatur bagi kepentingan manajemen terkait 

pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS) terhadap 

Harga Saham dan masukan untuk peneliti selanjutnya: 

1. Bagi Pihak Perusahaan  

Berdasarkan hasil penelitian ini Earning Per Share (EPS), Dividend Per 

Share (DPS) dan Harga Saham mengalami perkembangan yang sangat 

fluktuatif, oleh karena itu perusahaan sebaiknya tetap menjaga Earning Per 

Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS) agar dapat berkembang dengan 

kenaikan yang stabil. Earning Per Share (EPS) merupakan laba per lembar 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang 

lebih. Dividend Per Share (DPS) merupakan pembayaran yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan karena semakin banyak pembayaran dividen 

kepada investor maka akan lebih banyak permintaan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti ini sangat terbatas, peneliti ini hanya memiliki 2 variabel indipenden 

yaitu Earning Per Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS). Peneliti 

selanjutnya disarankan untuk dapat meneliti variabel-variabel lainnya yang 

dapat pempengaruhi Harga Saham. Penelitian selanjutnya juga, agar 
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menggunakan periode penelitian yang lebih panjang untuk mengetahui 

konsistensi dari pengaruh variavel-variabel independen tersebut terhadap 

Harga Saham. 

 


