
 

 

ABSTRAK 

 

Dewi Rismasari. 2013. Pengaruh Dividen Per Share Dan Earning Per Share Terhadap 

Harga Saham Pada PT Aneka Tambang Tbk 

Dividen Per Share (DPS) merupakan total semua dividen yang dibagikan pada tahun buku 

sebelumnya, baik dividen intern, dividen total ataudividen saham. Earning Per 

Sharemerupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (laba) yang diperoleh 

investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Harga saham adalah nilai sekarang 

atau present value dari aliran kas yang diharapkan diterima. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Seberapa besar perkembangan Dividen Per 

Share (DPS), Earning Per Share (EPS) dan harga saham (2) Seberapa besar pengaruh 

Dividen Per Share (DPS) dan Earning Per Share terhadap harga saham secara parsial     (3) 

Seberapa besar pengaruh Dividen Per Share (DPS) dan Earning Per Share terhadap harga 

saham secara simultan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Dividen Per Share dan Earning Per 

Share berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT Aneka Tambang Tbk dan 

untuk mengetahui variabel yang lebih dominan mempengaruhi Harga Saham pada PT 

Aneka Tambang Tbk pada tahun 2001-2010. 

Metode yang digunakan untuk melihat pengaruh Dividen Per Share Dan Earning Per 

Share Terhadap Harga Sahamadalah dengan pendekatan kuantitatif dan statistik. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik yaitu uji signifikansi individual (uji 

statistik t) dan uji signifikan simultan (uji statistik f)dengan alfa 5%. Penganalisaan data 

menggunakan software pengolah data statistik yaitu spss 18.00 

Dari hasil pengujian statistik nilai t,  variabel Dividen Per Share secara parsial tidak 

memiliki pengaruh terhada Harga Saham, namun memiliki pengaruh signifikan positif 

atau berbanding lurus pada variabel Earning Per Share terhadap Harga Saham. Sedangkan 

hasil uji f atau secara simultan diperoleh bahwa variabel Dividen Per Share dan Earning 

Per Share secara bersama-sama mempengaruhi Perubahan Harga Saham secara 

signifikan. Sedangkan hasil perhitungan analisis korelasi , diperoleh R = 0,849 artinya 

korelasi antara variabel Dividen Per Share dan Earning Per Shareterhadap Harga Saham 

sebesar 0,849. Hal ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara ketiga variabel 

tersebut. Sedangkan hasil perhitungan analisis determinasi , diperoleh R2 = 0,724 Hal ini 

menunjukkan bahwa sebesar 72,4 % Harga Saham dari PT Aneka Tambang Tbk 

dipengaruhi oleh variasi dari kedua variabel independen yang digunakan, yaitu Dividen 

Per Share ( X1) dan Earning Per Share ( X2) dan sisanya sebesar 27,6 % dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain di luar model penelitian. 

 


