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ABSTRAK 

 
 

Novita Komala Dewi (1210802088) : “Pengaruh Earning Per Share dan Dividen 

Per Share Terhadap Harga Saham (Studi Pada PT. Unilever Tbk Periode Tahun 

2001 – 2013)” 

 

Naik turunnya harga saham tergantung dari kekuatan tarik menarik antara 

permintaan dan penawaran akan saham di pasar modal. Pemahaman akan harga 

saham dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya sangat penting karena 

dapat memberikan informasi bagi pemodal atau calon pemodal dalam melakukan 

investasi berupa saham. Bagi investor informasi tentang EPS, dan DPS menjadi 

kebutuhan yang sangat mendasar dalam kebutuhan pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh EPS dan DPS 

Terhadap Harga Saham Pada PT Unilever.  

Tujuan dari penelitian adalah : 1) Mengetahui apakah terdapat pengaruh 

positif EPS terhadap harga saham pada PT Unilever Tbk tahun 2001-2013, 2) 

Mengetahui apakah terdapat pengaruh DPS terhadap harga saham pada PT 

Unilever Tbk tahun 2001-2013, 3) Mengetahui apakah ada pengaruh antara EPS, 

dan DPS secara bersama-sama terhadap harga saham pada PT Unilever Tbk tahun 

2001-2013.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT Unilever 

sejak tercatat di BEJ. Sampel penelitian diambil berdasarkan teknik probability 

sampling. Teknik sampling ini memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 13 tahun laporan keuangan terakhir. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari EPS dan DPS  sebagai variabel bebas 

dan harga saham sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 

menggunakan studi kepustakaan, penelusuran dokumen dan publikasi informasi 

untuk mendapatkan data mengenai EPS, DPS, dan harga saham. Analisis data 

menggunakan analisis regresi ganda.  

Berdasarkan hasil analisis regesi ganda diperoleh persamaan regesi Y =       

-3804,302 + 29,620X1 + 15,104X2. Uji keberartian persamaan regesi dengan uji 

diperoleh Fhitung = 348,419 dengan harga signifikansi sebesar 0,000. Karena 

harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, yang berarti ada pengaruh 

secara simultan antara EPS dan DPS berpengaruh terhadap harga saham. Hasil uji 

parsial diperoleh t1 = 29,620 dengan harga signifikansi 0,001 < 0,05, hal ini 

berarti terdapat pengaruh antara EPS terhadap harga saham, t2 = 15,104 dengan 

signifikansi 0,039 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

DPS terhadap harga saham. Besarnya pengaruh secara simultan antara EPS dan 

DPS terhadap harga saham adalah 98,6%. Besarnya pengaruh masing-masing 

variabel yaitu EPS terhadap harga saham yaitu 65%, dan DPS terhadap harga 

saham yaitu 35%.  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirahiim 

Assalamua’alaikum wr. wb 

Alhamdulillahhirrabbil’alamin peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga saya 

sebagai penulis skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik. Serta tidak lupa 

pula kita junjung Nabi dari seluruh umat Islam di dunia Nabi Muhammad 

Rasulullah SAW yang telah membimbing kita semua di jalan yang benar lewat 

diturunkannya Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia di muka bumi ini. 

Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini peneliti telah berada pada 

tingkatan dimana akhir jenjang atau tingkatan perkuliahan dan memperoleh gelar 

Sarjana (Strata Satu). Tetapi untuk meraih kesempatan itu, peneliti harus 

menyelesaikan tugas-tugas sebagai mahasiswa, yang salah satunya melakukan 

penelitian dan menyusun tugas akhir (skripsi) mengenai bidang konsentrasi yang 

telah diambil yaitu Manajemen Keuangan. Tahap ini telah peneliti lakukan 

dengan baik. Peneliti memilih melakukan penelitian pada perusahaan yang 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu PT. Unilever Tbk. Skripsi ini berjudul 

“Pengaruh Earning Per Share dan Dividen Per Share terhadapharga saham 

(Studi Pada PT. Unilever Tbk Periode Tahun 2001-2013)”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam menempung ujian sidang program Strata Satu untuk memperoleh gelar 
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Sarjana Ekonmi pada Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dorongan, 

dan do’a dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini peneliti 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Sahya Anggara.,Drs.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang 

telah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam mengerjakan laporan ini. 

2. Bapak Herry Sutanto, SE.,MM., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung atas kemudahan dan masukan yang diberikan peneliti dalam 

penyusunan skripsi. 

3. Ibu Yulia Fithriany, SP., ME. selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung atas kemudahan dan masukan yang diberikan kepada peneliti dalam 

penyusunan skripsi. 

4. Bapak Budi Budiman, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah 

memberikan kemudahan dan masukan, serta memberikan bimbingan dan 

pengarahan guna kesempurnaan penelitian dan penulisan skripsi ini. 

5. Bapak M. Zaky, SE., M.Si. selaku Dosen Akademik sekaligus Dosen 

Pembimbing 2, yang telah memberikan kemudahan dan masukan, serta 

memberikan bimbingan dan pengarahan guna kesempurnaan penelitian dan 

penulisan skripsi ini. 
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6. Seluruh Dosen Manajemen yang telah mengajar peneliti, Pa Zacky, Bu Dewi, 

Pa Babay, Pa Agus, Bu Vina, Bu Neneng, Pa Amar dan lain-lain maaf tidak 

bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan 

wawasan selama penulis menempuh studi di Manajemen. 

7. Seluruh Staff Karyawan  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terima kasih 

atas semua bantuan yang telah diberikan. 

8. Kedua orang tua penulis Mamah dan Papah saya tercinta, Sunarti dan 

Radiyanto, atas limpahan doa dan kasih sayang, didikan yang lembut serta 

ketegasan, sehingga menjadikan peneliti yang kuat dan selalu sabar, jerih 

payah serta tetesan keringat yang dikeluarkan saat bekerja demi memenuhi 

kebutuhan sehingga peneliti tidak pernah merasa kekukarangan. Terima 

Kasih Bapak, Ibu. 

9. Yang tercinta adik-adikku Wiwik dan Boim yang selalu menghadirkan 

keceriaan yang kadang menyebalkan dan membuat emosi, tapi tanpa kalian 

rumah jadi sangat sepi. 

10. Yang tersayang untuk calon suamiku Saiful Anwar yang selalu sabar 

membimbing, mengingatkan, dan menyemangati aku untuk menyelesaikan 

skripsi ini, terimakasih karna hampir setiap hari menjadi orang yang paling 

bawel di hidup aku. 

11. Sahabat terbaik, (Iki, Atun, Jami, Syamsi, Rida, Iis, Rani, Nitasari, Nurul) 

terima kasih atas persahabatan yang indah, buat do’a dan dukungannya serta 

kegilaannya selama ini. 
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12. Seluruh teman-teman Manajemen C angkatan 2010 (Rani, Nurul, Nitasari, 

Fallah, Nita K, Auf, Orida, Yesinta, Yuni, Yuli, Yani, dll), terima kasih atas 

kebersamaan dan kerja sama selama ini. 

13.  Kawan-kawan Manajemen Keuangan 2010terima kasih atas kebersamaan 

dan kerja sama selama ini.  

14. Kawan-kawan Manajemen Angkatan 2010, terima kasih atas kerja sama 

selama ini. 

15. Seluruh Keluarga Pondok Al-Mughni (Jamiatul, Seruni, Rina, Fitri, Aii, 

Aidah, Novi, Pepi, Maya, The Iis, Aulia, Alfiyah, dll), terima kasih atas 

bantuan dan do’a yang sudah diberikan selama ini. 

16. Teman-teman KKM 237 (Sari, SariaUlfah, Rury, Muslihin, Aneu, Intan, 

Gempur, Imam) terimakasih atas do’a dan kebersamaannya. 

17. Dan seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dan tidak tersebut 

namanya, terima kasih banyak. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua 

pihak atas kebaikannya dalam membantu peneliti. 

Peneliti sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatsan-keterbatasan yang 

dimiliki peneliti. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan penulis 

terima dengan segala kelapangan hati untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan perhatian, bantuan, dorongan, dukungan serta saran dan 

kritik. Semoga amal baik dan jasa-jasa dari semua pihak mendapatkan balasan 
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dari Allah SWT Amii. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya. 

Wabillahi taufiq Wal Hidayah 

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb.  

 

Bandung,   September 2014 

      Penulis 

 

 

Novita Komala Dewi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


