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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah dividend per share, 

earning per share, book value per share, dan cash flow per share 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan otomotif tahun 2011-

2013 dengan menggunakkan softwere SPSS 21.0 seperti yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh dividend per 

share terhadap harga saham pada perusahaan otomotif tahun 2011-2013 

menghasilkan nilai koefisien regresi variabel DPS (dividend per share) 

sebesar nilai t = 5,060 sehingga nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 

sebesar 1,69552 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel dividend per share 

berpengaruh positif dan siginifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan otomotif tahun 2011-2013. Hasil penelitian dalam skripsi ini 

menyatakan bahwa semakin tinggi nilai dividend per share maka nilai 

harga saham juga akan semakin meningkat.  

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh earning per 

share terhadap harga saham pada perusahaan otomotif tahun 2011-2013 

menghasilkan nilai koefisien regresi variabel EPS (earning per share) 

sebesar nilai t = 3,420 sehingga nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 

sebesar 1,69552 dengan signifikansi sebesar 0,002 yang lebih  kecil dari 

0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel earning per share 
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berpengaruh positif dan siginifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan otomotif tahun 2011-2013. Hasil penelitian dalam skripsi ini 

menyatakan bahwa semakin tinggi nilai earning per share maka nilai 

harga saham juga akan semakin meningkat.  

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh book value per 

share terhadap harga saham pada perusahaan otomotif tahun 2011-2013 

menghasilkan nilai koefisien regresi variabel BVPS (book value per 

share) sebesar nilai t = 1,157 sehingga nilai t-hitung lebih kecil dari t-

tabel sebesar 1,69552 dengan signifikansi sebesar 0,256 yang lebih besar 

dari 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel book value per share 

berpengaruh negatif dan tidak siginifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan otomotif tahun 2011-2013. 

Semakin tinggi nilai book value per share ternyata harga saham tidak 

semakin meningkat, tuntutan terhadap besarnya harga pasar saham tidak 

semakin tinggi, nilai book value per share yang tinggi tidak menjamin 

keamanan investasi pada perusahaan, jika harga pasar lebih tinggi dari 

pada nilai book value per share maka tidak menunjukan bahwa pasar 

percaya bila perusahaan tersebut akan menghasilkan nilai tambah, baik 

bagi investor maupun perusahaan. 

Apabila book value per share dipandang sebagai rasio untuk 

membandingkan antara nilai buku modal sendiri dengan jumlah saham 

yang beredar, maka perusahaan yang memiliki nilai book value per share 

rendah haruslah memberikan informasi yang lebih rinci kepada pihak 

eksternal sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen. 
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Faktor lain rasio book value per share tidak mempengaruhi harga 

saham pada perusahaan otomotif yaitu dari analisis fundamental seperti 

kondisi ekonomi suatu negara, kebijakan ekonomi, baik makro dan 

mikro. Dari sisi makro dapat diketahui kondisi ekonomi negara apakah 

masih sehat atau tidak, sedangkan dari sisi mikro seperti nominal harga 

yang layak bagi suatu mata uang.  

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh cash flow per 

share terhadap harga saham pada perusahaan otomotif tahun 2011-2013 

menghasilkan nilai koefisien regresi variabel CFPS (cash flow per share) 

sebesar nilai t = 0,890 sehingga nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel 

sebesar 1,69552 dengan signifikansi sebesar 0,380 yang lebih kecil dari 

0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel book value per share 

berpengaruh negatif dan tidak siginifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan otomotif tahun 2011-2013. 

Nilai cash flow per share yang tinggi maka akan meningkatkan harga 

saham perusahaan, tidak signifikansinya pengaruh cash flow per share 

(CFPS) pada harga saham mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya 

rasio cash flow per share tidak mempengaruhi harga saham dalam 

informasi laporan tahunan perusahaan otomotif.  

Dalam kondisi seperti ini, cash flow per share dapat dipandang 

sebagai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Jika cash flow 

per share dipandang sebagai tolak ukur kinerja, maka perusahaan yang 

memiliki nilai cash flow per share share  tinggi akan mempengaruhi 

harga saham perusahaan. Namun perusahaan dengan nilai cash flow per 
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share rendah memiliki kewajiban untuk menjelaskan lemahnya kinerja 

perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki 

nilai cash flow per share yang tinggi. 

Faktor lain rasio cash flow per share tidak mempengaruhi harga 

saham pada perusahaan otomotif yaitu dari analisis fundamental seperti 

kondisi ekonomi suatu negara, kebijakan ekonomi, baik makro dan 

mikro. Dari sisi makro dapat diketahui kondisi ekonomi negara apakah 

masih sehat atau tidak, sedangkan dari sisi mikro seperti nominal harga 

yang layak bagi suatu mata uang. 

5. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa secara 

simultan Dividend Per Share (DPS), Earning Per Share (EPS), Book 

Value Per Share (BVPS), dan Cash Flow Per Share (CFPS) berpengaruh 

positif signifikan terhadap harga saham dengan hasil yang diperoleh 

Fhitung 99,501 > Ftabel 2,68 dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

0,05.  

Secara individual hanya dua variabel yang dapat mempengaruhi 

harga saham yaitu variabel dividend per share dan earning per share, 

akan tetapi secara bersama-sama keempat variabel tersebut dapat 

mempengaruhi harga saham karena perusahaan mampu membagikan 

dividend per share kepada pemegang saham (investor) secara stabil atau 

kemampuan perusahaan dalam menyediakan pengembalian (cash return) 

kepada pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya. 
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Pembagian dividend yang stabil akan mengandung informasi yang 

penting bagi investor sebagai sinyal dari perusahaan mengenai prospek 

perusahaan di masa depan. Selain alasan perusahaan mampu 

membagikan dividend per share kepada pemegang saham, alasan lainya 

yaitu perusahaan mampu mengukur kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang diperoleh dari selembar saham, laba yang 

diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan 

yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan sebagai 

ukuran prestasi perusahaan. 

6. Berdasarkan hasil estimasi dari model regresi dalam penelitian ini     

menunjukan bahwa variabel-variabel independen yang ada mampu 

menjelaskan pengaruh nilai harga saham pada perusahaan otomotif tahun 

2011-2013 sebesar (R2) 91,8%, sedangakan sisanya sebesar 8,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain atau sebab-sebab lainya diluar model.  

5.2 Saran  

      1. Bagi perusahaan  

a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi untuk 

meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan maka 

perusahaan harus mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan 

memperhatikan nilai perusahaan melalui variabel-variabel yang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menilai dan memprediksi harga 

saham. 
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b.  Perusahaan harus mampu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik 

dan menyampaikan informasi perkembangan perusahaan yang cukup 

kepada investor. 

c. Perusahaan otomotif diharapkan sebaiknya tetap menjaga nilai  

Dividend Per Share yang akan dibagikan kepada investor dalam setiap 

periode, karena jika DPS yang diterima naik maka nilai harga saham 

juga akan semakin meningkat, dan mencerminkan perusahaan 

otomotif memiliki prospek yang baik karena dapat membayarkan DPS 

dan menggambarkan seberapa besar keuntungan yang dibagikan 

kepada pemegang saham oleh perusahan.  

d. Perusahaan otomotif diharapkan sebaiknya juga tetap menjaga nilai 

Earning Per Share yang menggambarkan seberapa besar keuntungan 

yang diperoleh dari selembar saham pada periode tertentu untuk 

perusahaan, karena semakin tinggi EPS yang diperoleh perusahaan 

maka para investor akan semakin percaya, hal ini akan mendorong 

pihak investor untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi 

sehingga harga saham perusahaan akan semakin meningkat.  

e.  Perusahaan otomotif diharapkan supaya mampu meningkatkan nilai 

book value per share terhadap harga saham, karena semakin tinggi 

nilai BVPS maka harapan terhadap nilai pasar harga saham juga 

tinggi, perusahaan otomotif yang memiliki nilai BVPS rendah 

haruslah memberikan informasi yang lebih rinci kepada pihak 

eksternal agar dapat mengambil keputusan dengan baik.  
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f.  Perusahaan otomotif diharapkan juga supaya mampu meningkatkan 

nilai cash flow per share terhadap harga saham, karena perusahaan 

yang memiliki rasio CFPS yang tinggi diharapkan meningkatkan 

harga saham yang akan memberikan sinyal bahwa prospek perusahaan 

di masa yang akan datang akan terus membaik. Perusahaan otomotif 

yang memiliki nilai CFPS rendah memiliki kewajiban untuk 

menjelaskan lemahnya kinerja perusahaan, faktor lain rasio CFPS 

tidak mempengaruhi harga saham dari analisis fundamental seperti 

kondisi ekonomi suatu negara, kebijakan ekonomi dan nilai mata 

uang.     

2. Bagi penelitian selanjutnya  

a.  Penelitian dengan topik yang sama, maka hendaknya menambah variabel 

lain yang dapat mempengaruhi harga saham seperti Dividend PayOut 

Ratio (DPR), Return On Equity (ROE), dan Price Earning Ratio (PER). 

b. Menambah periode pengamatan dalam waktu pengamatan yang lebih 

lama dan sampel yang digunakan tidak hanya dari satu perusahaan 

manufaktur sehingga didapat hasil yang lebih baik. 

3. Bagi investor dan calon investor 

a. Investor dan calon investor sebaiknya untuk mengetahui kinerja 

perusahaan sebelum melakukan investasi dan mencari tahu menganai 

profil perusahaan. 

b.  Investor mempertimbangkan variabel apa saja yang mempengaruhi harga 

saham untuk dijadikan dasar dalam menilai dan memilih saham 

perusahaan yang tepat agar dapat mengambil keputusan dengan baik. 
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c.  Investor cukup memilih metode yang mampu dipahami dan diterapkan 

dalam memprediksi nilai yang terkandung dalam saham yang akan 

dibelinya.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan dan kekurangan 

yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya sehingga pada 

penelitian selanjutnya mampu mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

Keterbatasan penelitian tersebut antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis perusahaan, yaitu perusahaan 

otomotif.  

2. Waktu yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan kurun 

waktu 3 tahun saja yaitu tahun 2011-2013. 

3. Variabel independen yang digunakan hanya menggunakan rasio keuangan 

yang terdapat dalam perusahaan yang meliputi Dividend Per Share (DPS), 

Earning Per Share (EPS), Book Value Per Share (BVPS), dan Cash Flow 

Per Share (CFPS). 

4. Variabel Book Value Per Share (BVPS) berpengaruh negatife dan tidak 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan otomotif tahun 2011-

2013.  

5. Variabel Cash Flow Per Share (CFPS) berpengaruh negatife dan tidak 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan otomotif tahun 2011-

2013.  

 


