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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

babsebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulansebagai berikut:

1. Perkembangan Deviden Per Shares ( DPS ), Earning Per Shares ( EPS )

dan HargaSaham pada Perusahaan Property, Real Estate, dan Building

Construction periode 2012-2014 memiliki perkembangan yang

cenderung meningkat.

a. Kondisi Dividen Per Share (DPS) Perusahaan Property, Real

Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2012-2014

Dari Hasil pembahasan yang diperoleh kondisi Dividen Per Share

(DPS) pada perusahaan Property, Real Estate dan, Building

Construction periode 2012-2014 menunjukan bahwa kenaikan pada

nilai DPS cukup besar. Rata-rata nilai DPS yang meningkat dipengaruhi

oleh total dividen yang dibagikan serta kebijakan dari perushaaan yang

relatif berbeda-beda. Selama 3 periode yaitu dari tahun 2012-2014

perusahaan yang memperoleh DPS tertinggi adalah perusahaan terdapat

pada perusahaan Ciputra Development Tbk, dimana memperoleh nilai

terbesar yaitu Rp.800,0 yang di perolehpadatahun 2014. Sedangkan

perusahaan yang memperoleh nilai DPS terendah dari tahun 2012-2014
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adalah perusahaan Kawasan Industri Jababeka Tbk dengan nilai

Rp.0,350 yang diperoleh pada tahun 2013.

b. Kondisi Earning Per Share (EPS) Perusahaan Property, Real

Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2012-2014

Dari hasil pembahasan yang diperoleh kondisi Earning per share (EPS)

pada perusahaan Property, Real Estate, dan Building Construction pada

periode 2012-2014 menunjukan nilai pada EPS cenderung meningkat.

Rata-rata nilai EPS pada setiap perusahaan cenderung berbeda-beda, hal

ini dipengaruhi oleh tingkat laba setelah pajak (EAT) dan Jumlah saham

yang beredar pada perususahaan berbeda beda. Selama 3 periode yaitu

dari tahun 2012-2014 perusahaan yang memperoleh nilai EPS tertinggi

sebesar Rp.1198,910 terdapat pada perusahaan Gowa Makassar

Tourism Development Tbk pada tahun 2014. Sedangkan untuk nilai

EPS terendah dari tahun 2012-2014 adalah perusahaan Kawasan

Industri Jababeka Tbk, dimana memperoleh nilai EPS terendah sebesar

Rp. 5,010 yang didapat oleh perusahaan pada tahun 2013.

c. Kondisi HargaSaham Perusahaan Property, Real Estate, dan

Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2012-2014

Kondisi harga saham perusahaan Property, Real Estate, dan Building

Construction periode 2012-2014 menunjukan tingkat kenaikan ataupun

penurunan pada harga saham yang tidak begitu besar. Selama 3 Periode
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yaitu tahun 2012-2014 perusahaan yang memperoleh harga saham

tertinggi yaitu Rp15300,0 terdapat pada Tambang Metropolitan

Kentjana Tbk. Sedangkan untuk perusahaan yang memperoleh harga

saham terendah dari tahun 2012-2014 adalah perusahaan Kawasan

Industri Jababeka Tbk dengan nilai harga saham Rp.193 yang diperoleh

pada tahun 2013.

2. Pengaruh Dividen per Share (DPS) dan Earning per Share (EPS)

terhadap Harga saham pada Perusahaan Property, Real Estate, dan

Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2012-2014 Secara Simultan

Berdasarkan hasil pengujian data secara Simultan yang dilakukan

penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Dividen per Share (DPS) dan

Earning per Share (EPS) terdapat hubungan yang kuat dengan harga saham

dengankoefisien Korelasi sebesar 0.637 atau 63.7% berada pada interval 0.60-

0.799, dan juga pengujian data secara simultan dengan koefisien determinasi

mendapatkan nilai koefisien determinasi atau R-square yang diperoleh sebesar

0,406 atau 40,6%, Sedangkan sisanya sebesar 100% - 40,6% = 59,4%

merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Dan untuk hasil

regresi linier berganda diperoleh persamaan :

Y = 638,384 + 3,137X1 + 7,379X2

Dimana Konstanta sebesar 638,384 menyatakan bahwa jika DPS dan

EPSbernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka Harga saham akan bernilai

sebesar 638,384.
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3. Pengaruh Dividen per Share (DPS) dan Earning per Share (EPS)

terhadap Harga saham pada Perusahaan Property, Real Estate, dan

Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2012-2014 SecaraParsial

Berdasarkan hasil pengujian data secara parsial yang dilakukan penulis maka

dapat disimpulkan bahwa :

a. Dividen per Share (DPS) terdapat hubungan yang tidak cukup kuat

dengan harga saham, yang dimana Dividen per Share (DPS) tidak

memberikan pengaruh yang signifikan dengan kontribusi pengaruh

sebesar 2.7 %.

b. Earning per Share (EPS) terdapat hubungan yang cukup kuat dengan

harga saham, dimana Earning per Share (EPS) memberikan pengaruh

signifikansi dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 37.8%.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini terdapat kekurangan dan keterbatasan diantaranya yaitu :

1. Variabel yang dipengaruhi harga saham hanya terdapat dua aspek yaitu

Dividen per share (DPS) dan Earning per Share (EPS).

2. Perusahaan yang diteliti hanya pada perusahaan Property, Real Estate, dan

Building Construction saja.

Dan saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

adalah sebagai berikut :
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1. Bagiperusahaan

Sebaiknya perusahaan harus lebih meningkatkan kinerja rasio keuangannya

dalam hal pembagian Earning per Share (EPS) yang terbukti signifikan

mempengaruhi harga saham. Selain itu diharapkan untuk jangka panjang laba

juga akan meningkat, sehingga Dividen per Share (DPS) yang didalam

penelitian berpengaruh tetapi tidak signifikan dapat menjadi faktor yang

menunjang kenaikan untuk harga saham dimasa yang akan datang. Bagi pihak

manajemen, untuk lebih meningkatkan kinerja keuangannya maupun

keseluruhan sehingga perusahaan setiap tahunnya investor mendapatkan

kepercayaan akan investasi yang akan dicurahkan kepada perusahaan-

perusahaan yang akan diinvestasikannya. Selain itu sebaiknya perusahaan lebih

menunjang peningkatan kinerja perusahaan dalam pendapatan agar rasio-rasio

lain seperti Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), dan Return

on Assets (ROA) lebih dilihat meningkat karena dalam penelitian ini hanya dua

variabel yang diteliti yaitu Dividen per Share (DPS) dan Earning per Share

(EPS).

2. Bagi investor dancalon investor

Bagi investor dancalon investor yang berminat untuk menginvestasikan

dananya kepada saham suatu perusahaan agar lebih dulu melihat kondisi

perusahaan yang akan dipilih oleh investor dancalon investor. Investor

dancalon investor dapat melakukan investasi dengan lebih bijaksana dengan

melakukan pengamatan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang didasarkan
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pada informasi laporan keuangan. Earning per Share (EPS) dalam penelitian ini

sangat mempengaruhi tingkat kenaikan Harga saham pada perusahaan-

perusahaan Property, Real Estate, dan Building Construction dimana dapat

dilihat dari nilai rata-rata Earning per Share tertinggi selama 3 periode yaitu

2012-2014 dari perusahaan yang diteliti yaitu Gowa Makassar Tourism

Development Tbk yaitu sebesar 1198,910. Hal ini sesuai dengan pemberitaan

dari salah satu media online yaitu tribunews.com dimana PT Gowa Makassar

Tourism Development (GMTD) mencatat laba bersih Rp 91,8 miliar. Laba ini

meningkat 42,6 persen dibandingkan tahun 2012 lalu sebesar Rp 64,3 miliar

dan Presiden Direktur PT GMTD Anzhar Cakra Wijaya, pada Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), di Hotel Aryaduta, Makassar, Rabu (14/5/2014),

mengatakan, kenaikan laba bersih didorong peningkatan pendapatan usaha

menjadi Rp 301 miliar pada tahun 2013 lalu. Selain dari saran dan fakta

tentang Earning per Share suatu perusahaan sebaiknya terutama investor pun

harus memperhatikan semua aspek yang dapat mempengaruhi harga saham

maupun pendapatan yang akan diperoleh dari perusahaan yang akan

diinvestasikan. Terutama indonesia adalah negara berkembang dimana dari

berita media online di terima di situs

https://www.thebig5constructindonesia.com/media/299555/big-5-indonesia-

bahasa-march.pdf memberikan data bahwa perusahaan perusahaan dibidang

property, real estate, dan building construction ini di setiap tahunnya

berkembang dimana perusahaan perusahaan ini mendapatkan peningkatan

investasi sebesar 2009 dari 7.07% meningkat hingga 13% pada tahun 2014,
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Dari pemberitiaan ini sangat menjelaskan kepada para investor bahwa pada

perusahaan property, real estate, dan building construction ini sangat diminati

oleh para investor sebagai tempat menanamkan modal mereka. Dimana setiap

asset yang tidak bergerak itu akan meningkat dari setiap waktunya oleh karena

itu menurut penulis dan sebagai peneliti tentang pengaruh dividen per share dan

earning per share terhadap harga saham pada perusahaan property, real estate,

dan building construction, berinvestasi di dalam sektor ini sangat menjanjikan

keuntungan yang besar.

3. Bagipenelitianlainnya

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas

penelitiannya yaitu periode penelitian yang sebaiknya bisa lebih lama,

contohnya 10 tahun. Karena dalam penelitian ini hanya mengambil jangka

waktu 3 tahun dari tahun 2012-2014. Dengan jangka waktu yang lebih lama,

akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Dan penelitian lebih lanjut

tentang aspek-aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada

sektor Property, Real Estate, dan Building Construction perlu dilukan selain

rasio penilaian pasar yang dapat diukur menggukanan rasio Dividen per share

(DPS) dan Earning per share (EPS). Untuk itu dalam penelitian selanjutnyaa

langkah baiknya menggunakan lebih banyak rasio keuangan sehingga informasi

yang didapat mempengaruhi harga saham perusahaan Property, Real Estate,

dan Building Construction dapat lebih lengkap.


