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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Pengaruh Return On 

Asset (ROA) Dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Dividen Per Share (DPS) 

Pada Perusahaan PT United Tractors Tbk. Periode 2008-2018. Maka penulis dapat 

menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh antara Return On Asset (ROA) 

terhadap Dividen Per Share (DPS) dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan 

Ho diterima dan artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara  Return On 

Asset (ROA) terhadap Dividen Dividen Per Share (DPS) pada perusahaan PT 

United Tractors Tbk. periode 2008-2018.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh antara Earning Per Share (EPS) 

terhadap Dividen Dividen Per Share (DPS) dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak artinya terdapat pengaruh signifikan antara  Earning 

Per Share (EPS) terhadap Dividen Dividen Per Share (DPS) pada perusahaan 

PT United Tractors Tbk. periode 2008-2018. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Return On Asset (ROA) (X1) dan 

Earning Per Share (EPS) (X2) dapat disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak 

Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) secara bersama-sama 

berpengaruh namun signifikan terhadap Dividen Per Share (DPS) pada PT 

United Tractors Tbk. Periode 2008-2018.  
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diamnil intisari 

kemudian menjadi saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan di antaranya sebagai berikut:  

1. Bagi Pihak Investor  

Bagi investor yang akan melakukan transaksi investasi di Bursa Efek 

Indoensia (BEI) hendak memperhatikan faktor-faktor keadaan keuangan internal 

perusahaan seperti posisi likuiditas perusahaan seberapa jauh perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Serta memperhatikan pula seberapa 

besar perusahaan dapat menghasilkan Return On Asset (ROA) dan Earning Per 

Share (EPS) setiap tahunnya karena salah satu sumber dana untuk pembagian 

dividen berasal dari Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) yang 

dihasilkan perusahaan.  

2. Bagi penelitian sebelumnya  

Peneliti selanjutnya juga lebih baik dilakukan dalam jangka waktu yang 

lebih lama karena persistensi laba umumnya lebih akurat jika di dihitung dalam 

periode pengamatan yang panjang dan diharapkan agar dapat meneliti lebih lanjut 

mengenai penelitian ini dan alangkah lebih baiknya menambah variabel lainnya 

diluar penelitian ini agar menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan maksimal. 


