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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Earning Per Share memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

Diketahui dari hasil analisa ternyata terdapat hubungan yang positif antara 

Earning Per Share dengan harga saham, yang dapat dibuktikan dengan nilai dari 

korelasi koefisien yang positif. Ini berarti semakin tinggi Earning Per Share suatu 

perusahaan, maka semakin tinggi pula harga sahamnya. 

Dari hasil analisa taksiran regresi Y atas X, di dapatkan hasil bahwa data 

berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi EPS 

merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolok ukur yang lebih 

baik oleh investor dalam membuat keputusan investasinya, sehingga hal tersebut 

akan mempengaruhi permintaan terhadap saham perusahaan yang bersangkutan 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga saham, di mana apabila investor 

menganggap bahwa angka EPS perusahaan cukup baik dan akan menghasilkan 

return yang sepadan dengan resiko yang akan ditanggungnya, maka permintaan 

terhadap saham perusahaan tersebut akan meningkat, yang berarti harga saham 

perusahaan tersebut juga akan meningkat. 
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B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara Earning Per Share dengan harga saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Hal ini 

membuktikan bahwa ternyata Earning Per Share merupakan salah satu variabel 

yang dapat membentuk harga saham. Tinggginya rasio Earning Per Share suatu 

perusahaan menunjukan semakin tinggi pula perusahaan di mata para investor. 

Apabila suatu perusahaan dinilai lebih tinggi oleh investor, maka harga saham 

perusahaan yang bersangkutan akan semakin meningkat di pasar, sehingga 

berakibat pada naiknya harga saham di lantai bursa. Hal inilah yang akan 

menimbulkan sentimen positif di kalangan para investor. Bagi para investor, rasio 

Earning Per Share sebuah perusahaan mutlak menjadi salah satu pertimbangan 

dalam penentuan strategi investasinya. Tingkat rasio Earning Per Share 

perusahaan yang tinggi akan mampu menghasilkan tingkat return yang tinggi pula 

bagi para investor. Dengan memperhatikan informasi mengenai Earning Per 

Share tersebut diharapkan investor mendapatkan return sesuai dengan yang 

diharapkan, disamping resiko yang akan mereka hadapi. Apabila terjadi suatu 

kondisi dimana Earning Per Share perusahaan mengalami penurunan maka dapat 

dikatakan pula, akan berpengaruh terhadap penurunan harga saham sebuah 

perusahaan di lantai bursa, karena akan terjadi penurunan permintaan terhadap 

saham tersebut, dimana para investor merasa kurang mendapatkan return yang 

baik dari investasi yang ia tanamkan.  
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran baik 

bagi pihak perusahaan, calon investor dan investor serta peneliti selanjutnya. 

  

1. Bagi Perusahaan  

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap 

perusahaan, maka perusahaan harus mampu menunjukkan kinerja 

perusahaan yang bagus dan menyampaikan informasi yang cukup 

kepada investor mengenai perkembangan perusahaan. Pengumuman 

mengenai dividen merupakan salah satu informasi penting yang harus 

disampaikan oleh perusahaan pada pemegang saham.  

 

2. Bagi Investor dan Calon Investor  

Untuk mengetahui kinerja perusahaan sebelum melakukan investasi 

sebaiknya para investor maupun calon investor mencari tahu mengenai 

profil perusahaan. Profil perusahaan dapat diperoleh melalui Bursa 

Efek Indonesia dan Instansi Pemerintah yaitu Bapepam sebagai pihak 

yang menentukan kebijakan di Bursa Efek Indonesia dalam menjamin 

keakuratan data informasi keuangan dan memberikan informasi yang 

terpercaya.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode waktu 

penelitian yang lebih lama untuk mengetahui kondisi pasar modal yang 

sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


