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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan perkembangan Dividen Per Share, Earning Per Share dan 

Harga Saham rata-rata mengalami penurunan karena 4 perusahaan 

menahan sebagian laba nya untuk ekspansi perusahaan. Ini semua akibat 

dari krisis global Eropa dan perlambatan ekonomi China.  

2. Bahwa terdapat pengaruh Dividen Per Share (  ) dan Earning Per Share 

(  ) terhadap Harga Saham pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor 

Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Hal 

ini terjadi karena Dividen Per Share 
 
(  ) dan Earning Per Share (  )     

Fhitung (90,308) > Ftabel (4,26), maka menolak Ho dan menerima Ha yang 

berarti secara simultan Dividen Per Share (DPS) dan Earning Per Share 

(EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014. 

3. Bahwa terdapat pengaruh Dividen Per Share (  ) terhadap Harga Saham 

pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Hal ini terjadi karena Dividen 

Per Share (  ) menunjukkan hasil nilai thitung untuk dividen per share 

(DPS) adalah sebesar 0,245 dan lebih kecil dari nilai ttabel(0,05;8) (2,306), 

sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menerima Ho 

dan menolak Ha yang berarti secara parsial Dividen Per Share (DPS) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014.  
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4. Bahwa terdapat pengaruh Earning Per Share (  ) terhadap Harga Saham 

pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Hal ini terjadi karena Earning 

Per Share (X2) menunjukkan hasil thitung sebesar 6,727 dan lebih besar dari 

nilai ttabel (0,05;8) (2,306), sehingga sesuai dengan kriteria pengujian 

hipotesis adalah menerima Ha dan menolak Ho yang berarti secara parsial 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian mengajukan beberapa 

saran yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan hendaknya meningkatkan kinerja perusahaan tiap tahunnya 

agar mampu bersaing dalam memperoleh kepercayaan dari investor 

sehingga memudahkan untuk memperoleh modal dari luar perusahaan. 

Semakin baik kinerja perusahaan tersebut salah satunya dapat tercermin 

dari besarnya Earning Per Share (EPS), sehingga perusahaan perlu 

meningkatkan nilai Earning Per Share (EPS) untuk mendaptkan 

kepercayaan dari para investor.  

2. Bagi Investor 

 Sebaiknya investor dalam memilih saham hendaknya melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Analisis yang digunakan dapat 

berupa analisis fundamental maupun analisis teknikal. Cara ini digunakan 

agar investor dapat memprediksi saham mana yang akan memberikan 

dividen yang sesuai dengan keinginan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian berikutnya sebaiknya meneliti variabel lain yang tidak 

dicantumkan dalam penelitian ini seperti Return On Investment (ROE), 

Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), dan Debt Equity Ratio 

(DER) serta rasio keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi harga 
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saham. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan 

periode yang lebih banyak agar hasil yang akan diperoleh lebih akurat dan 

mempunyai cakupan yang lebih luas.  



 
 

 

 


