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BAB V 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Dividend per share (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham perbankan go public  di Bursa Efek Indonesia, hal ini dibuktikkan oleh 

angka signifikansi variabel DPS ini yaitu sebesar 0.000 < 0.05 yang diperoeh 

dari hasil pengujian model regresi baik secara parsial maupun secara simultan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi DPS merupakan salah 

satu hal utama yang harus diperhatikan oleh investor dalam membuat 

keputusan investasinya, selain itu DPS pun dapat dijadikan sebagai faktor yang 

dijadikan tolak ukur perusahaan dalam membuktikan kinerjanya sehingga 

laporan keuangan mencerminkan sebuah informasi yang dapat dijadikan 

pertimbangan secara positif oleh investor, sehingga hal tersebut akan 

mempengaruhi permintaan pasar tehadap saham perusahaan yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi harga saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Raymond (2007) dan 

penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2007) yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa DPS berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

baik pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama periode 2002-2006 

maupun pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selama periode 

2001-2003. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya 
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oleh Taranika Intan (2009), dimana dalam penelitian tersebut disebutkan 

bahwa DPS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Perbedaan hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian dengan hipotesis yang 

dibuat oleh penulis adalah karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi 

seperti perubahan harga saham, kondisi perekonomian Indonesia serta objek 

penelitian yang berbeda. 

2. EPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perbankan go 

public di Bursa Efek Indonesia, hal ini ditunjukkan oleh angka signifikansi 

yang dihasilkan dari pengujian model regresi baik secara parsial maupun 

simultan dimana nilainya adalah  sebesar 0.000 dimana nilai tersebut lebih 

kecil dari nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.05. 

Dengan demikian EPS sama halnya dengan DPS yaitu menjadi salah satu hal 

utama yang perlu diperhatikan oleh investor dalam membuat keputusan 

investasinya. Di mana apabila EPS perusahaan meningkat atau perusahaan 

memiliki EPS yang tinggi maka investor akan menganggap bahwa perusahaan 

memiliki tingkat pengembalian yang baik sehingga permintaan pasar akan 

perusahaan akan meningkat yang juga akan membuat harga saham perusahaan 

meningkat. 

3. DPS dan EPS secara simultan memiliki pengaruh terhadap perubahan harga 

saham perbankan go public di Bursa Efek Indonesia. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun 

keterbatasan-keterbatasan itu adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti hanya mengambil dua variabel yaitu DPS dan EPS sebagai variabel 

independen, namun sebenarnya masih banyak variabel yang dapat 

mempengaruhi harga saham. 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini terbatas karena hanya mencakup 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. 

3. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap DPS 

dan EPS dengan harga saham dan mengabaikan faktor-faktor lain yang juga 

dapat mempengaruhi harga saham seperti rasio-rasio keuangan, kebijakan 

manajemen, dan lain-lain. 

4. Dalam penelitian perbankan go public data yang tersedia sangat terbatas, 

belum banyak perbankan yang go public dalam periode penelitian ini yaitu 

dari tahun 2006-2010. Selain itu dari beberapa perusahaan yang listing di BEI 

dari tahun 2006 sampai tahun 2010 hanya terdapat 7 bank yang secara 

konsisten membagikan dividen tunai serta memiliki laba bersih per saham. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan pengalaman yang didapat penulis dalam melakukan penelitian ini, 

maka penenliti memberikan saran baik bagi perusahaan, calon investor maupun 

peneliti selanjutnya. Adapun sarannya adalah sebgaai berikut : 

1. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan kepada perbankan agar 

segera menjadi perbankan go public sesuai himbauan Bank Indonesia. Selain 

itu khususnya untuk perbankan yang sudah go public, disarankan untuk 

memperhatikan serta meningkatkan DPS dan EPS guna meningkatkan harga 

saham perusahaan . 

2. Untuk calon investor, peneliti menyarankan agar memperhatikan serta 

mempertimbangkan segala faktor yang mencakup harga saham selain DPS 

dan EPS sebelum melakukan investasi di suatu perusahaan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dalam melakukan penelitian 

mengambil sampel yang lebih banyak serta periode pengamatan yang terbaru. 

Selain itu juga peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan serta 

mempertimbangkan faktor selain DPS dan EPS yang mempengaruhi harga 

saham. Di samping itu, peneliti berharap bahwa peneliti selanjutnya dapat 

mengambil sumber referensi yang lebih lengkap dan terbaru. 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN


