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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti melalui 

pembuktian terhadap hipotesis dari pemasalahan yang diangkat mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi Earning Per Share (EPS) pada perusahaan sub sektor 

industry dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 

2015 - 2017, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh negatif signifikan

terhadap variabel Earning Per Share. Hal ini berarti bahwa tidak mempunyai

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Earning Per Share (EPS)

yang berarti bahwa semakin rendah tingkat return on asset perusahaan maka

semakin rendah earning per share yang akan di dapatkan bagi pemegang

saham biasa.

2. Variabel Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif signifikan terhadap

variabel Earning Per Share (EPS). Hal ini berarti bahwa mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap Earning Per Share (EPS) yang

berarti bahwa semakin tinggi tingkat net profit margin perusahaan maka

semakin tinggi earning per share yang akan di dapatkan bagi pemegang

saham biasa. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi

maka cenderung laba per saham semakin tinggi.

3. Variabel Leverage (Debt to Equity Ratio) berpengaruh positif signifikan

terhadap variabel Earning Per Share (EPS). Hal ini berarti bahwa

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Earning Per Share

(EPS) yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat leverage (debt to equity

ratio) perusahaan maka semakin rendah earning per share yang akan di

dapatkan bagi para pemegang saham biasa.

4. Variabel Return On Asset, Net Profit Margin dan Leverage (Debt to Equity

Ratio) secara bersama  - sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap

Earning Per Share (EPS).
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5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang 

diperoleh maka implikasi manajerial yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Implikasi penelitian selanjutnya adalah  perlu dilakukan justif 

2. Bagi perusahaan, pada dasarnya perusahaan memiliki tujuan yang sama agar 

dapat mencapai tujuan dalam dunia bisnisnya, yaitu mencapai keuntungan 

yang maksimal. Hal ini menyebabkan persaingan diantara para pelaku usaha 

yang semakin kompetitif. Peningkatan laba per saham (EPS) diharapkan 

terealisasi dalam jumlah ataupun persentase yang besar, karena dalam 

penelitian ini peningkatan persentase dalam jumlah kecil tidak terlalu terlihat 

pengaruhnya terhadap laba per saham. Perusahaan juga sebaiknya 

memperhatikan kinerja manajemen perusahaan dalam hal peningkatan laba 

perushaan demi pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara merekrut tenaga kerja keuangan yang ahli dan terampil serta 

memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. 

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan dalam 

menganalisa kinerja keuangan industri dasar dan kimia, untuk lenih memhami 

sifat dan karakteristik operasioanal sebagai dasar untuk melakukan investasi 

dan memberikan solusi yang tepat dalam mengambil keputusan berinvestasi. 
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