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BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melalui serangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan pengumpulan 

data, mengolah data, dan menguraikan hasil pembahasan dari data tersebut, 

maka penulis mengambil beberapa hal penting yang diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara menyeluruh kepada PT.Hanjaya Mandala 

Sampoerna tbk mengenai Fluktuasi Earning Per Sharenya. Adapun hal penting 

tersebut adalah: 

1. Dalam perkembangan ataupun fluktuasi earning per share di 

PT.Hanjaya Mandala Sampoerna tbk,periode 1999-2005, pada 

tahun 2000-2001 EPS mengalami penurunan sebesar 41%, dan 

5,2%, di tahun 2003 EPS kembali mengalami penurunan sebesar 

16,5%. Namun di tahun 2004 EPS perusahaan mulai mengalami 

kenaikan 29,2%, sampai di tahun 2005 kenaikan EPS sebesar 

16,5%. Hal ini berkaitan dengan adanya akuisisi dengan PT. Philip 

Morris International (PMI), dengan pengetahuan dan sumber daya 

yang dibawa oleh PMI, terlebih dengan pemahaman PT. HM 

Sampoerna yang mendalam tentang bisnis rokok di Indonesia.  

Maka, hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif yang tak 

tertandingi, hasil dari semua itu adalah maksimalitas kinerja 
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keuangan perusahaan yang berdampak positif kepada tingkat 

EPS. 

2. Pada periode tahun 1999-2003 harga saham PT.HM Sampoerna 

tbk. mengalami penurunan drastis, yakni pada point Rp.13.220 di 

tahun 1999, Rp.12.584 di tahun 2000, Rp. 10.693 di tahun 2001, 

menurun tajam di tahun 2002 sebesar Rp.3.954, dan Rp.3.850 di 

tahun 2003 .hal ini berkenaan dengan adanya kenaikan cukai dan 

harga jual minimum yang ditentukan oleh pemerintah selama dua 

tahun berturut-turut, bersamaan dengan ini daya jual konsumen 

terus melemah sehingga volume konsumsi rokok menurun selama 

dua tahun berturut-turut. Namun pada tahun 2004-2005 harga 

saham perusahaan perlahan mulai menunjukan kenaikan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan terus meningkatkan investasi dalam 

pengembangan merek, walaupun kenaikan harga produk 

menciptakan lemahnya permintaan pasar, namun ekuitas merek 

perusahaan menunjukan hasil yang lebih baik dimasa yang akan 

datang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran kepada PT. HM Sampoerna sebagai berikut : 

1. Earning Per Share merupakan salah satu indikator dalam 

menentukan nilai suatu perusahaan, maka dari itu untuk 

mempertahankan kredibilitas, perusahaan sebaiknya memiliki 
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metode dan prosedur yang lebih baik dalam mengalokasikan 

sumber daya bisnis secara lebih efisien. 

2. Dalam kondisi yang penuh tantangan, perusahaan sebaiknya 

merumuskan strategi-strategi jitu untuk mengoptimalkan kinerja 

perusahaan. Strategi tersebut salah satunya yaitu meningkatkan 

investasi dalam pengembangan merek, walaupun kenaikan harga-

harga produk-produk perusahaan dapat mengakibatkan 

melemahnya permintaan akan produk perusahaan, tetapi ekuitas 

merek perusahaan akan mampu meningkatkan volume penjualan, 

karena konsumen akan tetap setia, walapun produk dijual dengan 

harga yang lebih tinggi. Sehingga, dalam kondisi terburuk apapun 

perusahaan tetap dapat bertahan atau bahkan meningkatkan 

penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. 

 


