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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa 

secara parsial, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

earning per share yang diproksikan dengan Return On Assets 

(pengembalian aset). Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi nilai ROA 

menunjukkan semakin besar laba bersih yang dihasilkan sehingga 

semakin tinggi laba per lembar saham yang dibagikan kepada investor.  

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa secara 

parsial, likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

earning per share yang diproksikan dengan Current Ratio (aktiva 

lancar). Hal ini disebabkan meskipun Current Ratio sangat berguna 

untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan, akan tetapi Current 

Ratio ini pun juga dapat menjebak. Keadaan seperti ini juga 

menunjukkan adanya uang kas berlebihan dibanding dengan tingkat 

kebutuhan atau adanya unsur aktiva lancar yang rendah likuiditasnya 

(seperti persediaan) berlebih-lebihan.  

3. Berdasarkan hasil pegujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa secara 

parsial, solvabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
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earning per share yang diproksikan dengan Debt  To Equity Ratio 

(DER). Hal ini disebabkan oleh tingkat DER yang tinggi 

mengindikasikan tingkat hutang perusahaan yang tinggi, sehingga 

perusahaan menanggung risiko kerugian yang tinggi. 

4. Secara simultan atau bersama-sama ketiga variabel independen terhadap 

variabel dependen menunjukkan hasil bahwa profitabilitas, likuiditas, dan 

solvabilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap earning per 

share. 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen 

Sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam menjaga tingkat rasio 

keuangan untuk menetapkan laba per lembar saham yang dibagikan. 

Dengan meningkatkan laba per lembar saham diharapkan perusahaan 

(PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk) dapat menarik banyak investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi untuk tambahan 

untuk memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan 
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datang. Selain itu, pihak kampus juga akan menambah lebih banyak 

referensi terkait dengan jurnal maupun buku-buku tentang keuangan. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan akan menambah variabel lain 

diluar variabel yang ada dalam penelitian yang memungkinkan lebih 

berpengaruh terhadap earning per share juga tambahan objek penelitian 

bukan hanya PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Indofood CBP 

Sukses Makmur Tbk tetapi juga perusahaan manufaktur lainnya. 


