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PENGARUH EARNING PER SHARE DAN DIVIDEND PER SHARE
TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTI,

REAL ESTATE, DAN KONSTRUKSI BANGUNAN DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE

TAHUN 2009-2011

Widya Sari 1

Fakultas Ekonomi,  Universitas Prima Indonesia , Medan

Hendra 2

Fakultas Ekonomi,  Universitas Prima Indonesia , Medan

ABSTRACT

Companies involving in property, real estate, and building construction are those
having good prospect and much in demand by the public as an investment target.
Method of data collection used is documentary study. Data analysis performed in this
study is multiple linear regressions. The population in this research are property, real
estate, and building construction companies during 2009-2011 period, amounting to 52
companies. The samples in this study were taken by purposive sampling technique and
the total sample of 11 companies with 33 observations. The results of the hypothesis
showed that earning per share and dividend per share simultaneously had significant
influence to stock price, earning per share partially did not have significant influence to
stock price, while dividend per share partially influenced significantly to stock price.
The coefficient of determination was 69.7 %.

Keywords: Earning per Share, Dividend per Share, Stock price

PENDAHULUAN
Saham merupakan salah

satuinstrumen yang paling banyak
dipilih oleh para investor karena saham
mampu memberikan tingkat keuntungan
yang relatif besar bila dibandingkan
dengan instrumen lain di pasar modal.
Keuntungan yang diperoleh investor
dari kepemilikan saham yaitu berupa
kenaikan harga saham (capital gain)
dan pembagian laba (dividen).
Perusahaan yang menjadi objek
penelitian ini adalah sektor properti,
real estate, dan konstruksi bangunan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Sektor properti, real estate, dan
konstruksi bangunan memiliki prospek
yang cukup bagus dan banyak diminati
oleh masyarakat sebagai target
investasi.

Harga saham terbentuk dari
transaksi yang terjadi di pasar modal
tergantung pada permintaan dan
penawaran saham yang bersangkutan.
Investor perlu menganalisis harga
saham yang terjadi di pasar modal
dalam membuat keputusan investasi.
Komponen-komponen yang perlu
diperhatikan oleh para investor dalam
melakukan keputusan investasi yaitu
earning per share dan dividend per
share. Perhitungan earning per share
dapat menunjukkan laba bersih (earning
after tax) yang diterima perusahaan
untuk tiap lembar saham yang beredar.
Besarnya dividen yang akan diterima
para pemegang saham dapat dilihat
melalui dividend per share.
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Permasalahan yang terjadi
pada perusahaan properti, real estate,
dan konstruksi bangunan di Bursa
Efek Indonesia periode tahun 2009-
2011 yaitu terjadinya kenaikan laba
bersih (earning after tax) tetapi tidak
didukung oleh kenaikan harga saham
dan terjadinya kenaikan pembagian
dividen tunai (cash dividend) tetapi
tidak didukung oleh kenaikan harga
saham.

Berdasarkan uraian latar
belakang tersebut, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh earning per

share terhadap harga saham pada
perusahaan properti, real estate,
dan konstruksi bangunan di Bursa
Efek Indonesia periode tahun
2009-2011?

2. Bagaimana pengaruh dividend per
share terhadap harga saham pada
perusahaan properti, real estate,
dan konstruksi bangunan di Bursa
Efek Indonesia periode tahun
2009-2011?

3. Bagaimana pengaruh earning per
share dan dividend per share
terhadap harga saham pada
perusahaan properti, real estate,
dan konstruksi bangunan di Bursa
Efek Indonesia periode tahun
2009-2011?

Sesuai rumusan masalah yang
telah dikemukakan, maka tujuan
studi ini adalah untuk menguji dan
menganalisis pengaruh earning per
share dan dividend per share
terhadap harga saham pada
perusahaan properti, real estate, dan
konstruksi bangunan di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2009-2011.

Hasil studi ini diharapkan
dapat memberikan manfaat sebagai
bahan masukan dan pertimbangan
bagi perusahaan emiten di Bursa
Efek Indonesia; bahan kajian ilmu

dan menambah referensi penelitian;
peningkatan pengetahuan dan
wawasan bagi peneliti dalam bidang
manajemen keuangan; serta bahan
referensi atau pertimbangan bagi
peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI
Teori Variabel Earning per Share

Guinan (2010:105),
menyatakan bahwa earning per
share merupakan porsi laba
perusahaan yang dialokasikan untuk
setiap saham biasa. Selanjutnya,
menurut Tandelilin (2010:365)
pengertian dari earning per share
yaitu laba bersih yang siap dibagikan
kepada pemegang saham dibagi
dengan jumlah lembar saham
perusahaan. Menurut Widoatmodjo
(2008:102) earning per share
merupakan rasio antara pendapatan
setelah pajak dengan jumlah saham
yang beredar. Pengertian earning per
share menurut Salim (2010:83) yaitu
laba yang diperoleh setiap satu
lembar saham.

Sugiono (2009:98)
menyatakan bahwa peningkatan
earning per share tak lepas dari
kaitannya dengan volume penjualan
perusahaan serta biaya-biaya yang
dikorbankan untuk menghasilkan
produk ataupun jasa yang akan dijual
oleh perusahaan tersebut. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa
volume dan biaya produksi
merupakan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi earning per share.
Sartono (2010:260) menyatakan
bahwa penggunaan financial
leverage ini dengan harapan agar
terjadi perubahan earning per share
yang lebih besar daripada perubahan
laba sebelum bunga dan pajak.
Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa penggunaan financial
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leverage merupakan faktor yang
dapat mempengaruhi earning per
share.

Menurut Rahardjo
(2006:120) earning per share
bertujuan untuk mengetahui kinerja
suatu saham, apakah mampu
menguntungkan berdasarkan
pendapatan yang diperolehnya atau
tidak. Selanjutnya, tujuan earning
per share menurut Situmorang dkk
(2010:41) yaitu untuk mengukur
tingkat keuntungan bersih untuk
setiap lembar saham emiten.
Menurut Tambunan (2008:117)
earning per share bertujuan untuk
menginformasikan kepada pemegang
saham atau investor tentang berapa
banyak keuntungan yang dihasilkan
setiap saham.  Manfaat earning per
share menurut Ikatan Akuntan
Indonesia (2008:56)  yaitu sebagai
alat analisis keuangan.

Teori Variabel Dividend per Share
Pengertian dividend per share

menurut Rahardjo (2006:120) yaitu
dividen yang akan dibagikan pada
setiap pemegang saham. Selanjutnya,
menurut Guinan (2010:94) dividend
per share merupakan dividen yang
dinyatakan dalam bentuk nominal
uang untuk setiap saham yang
diterima oleh para pemegang saham.
Dividen menurut Hidayat (2011:31)
adalah nilai pendapatan bersih
perusahaan setelah pajak dikurangi
laba ditahan sebagai cadangan
perusahaan. “Dividen tunai adalah
dividen yang dibayar dalam bentuk
uang tunai kepada pemegang saham
setiap tahun” (Situmorang dkk,
2010:52).

“Faktor-faktor yang biasanya
menjadi bahan pertimbangan untuk
memutuskan pemberian dividen
adalah keuntungan perusahaan,

prospek pertumbuhan usaha,
likuiditas perusahaan, aspek hukum,
dan keadaan pasar” (Hidayat,
2011:31).

“Dividen tunai diberikan
dengan tujuan selain untuk memacu
kinerja saham di bursa efek juga
untuk memberikan sebagian
keuntungan yang diperoleh kepada
pemegang saham” (Hidayat,
2011:31). Menurut Asnawi dan
Wijaya (2005:55) dividen
bermanfaat sebagai ‘sinyal’ yang
menunjukkan bagaimana
kemampuan cashflow perusahaan.
Hanya perusahaan yang memiliki
cashflow yang baik mampu
membayar dividen secara kontinu
dan dalam jumlah memadai.

Teori Variabel Harga Saham
Menurut Jogiyanto (2003:88)

harga saham merupakan harga dari
suatu saham di pasar bursa pada saat
tertentu yang ditentukan oleh pelaku
pasar. Harga saham menurut Kodrat
dan Indonanjaya (2010:3) merupakan
harga yang mencerminkan segala
sesuatu yang diketahui tentang
saham tersebut. “Harga saham
merupakan cerminan dari ekspektasi
investor terhadap faktor-faktor
earning, aliran kas, dan tingkat
return yang diisyaratkan investor”
(Tandelilin, 2010:341).

Menurut Sutrisno (2012:4)
faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi harga saham yaitu:
1. laba per lembar saham, tingkat
bunga bebas resiko,
2. tingkat ketidakpastian operasi
perusahaan.

Menurut Hardanto (2006:90)
harga saham bertujuan untuk
menunjukkan persepsi nilai
perusahaan sekarang maupun
perkiraan keuntungan pada masa
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mendatang. Sedangkan menurut
Fuad dkk (2006:23) bagi perusahaan
yang menjual sahamnya, harga
saham bermanfaat sebagai indikator
nilai perusahaan.

Teori Pengaruh Earning per Share
Terhadap Harga Saham

Samsul (2006:201)
menyatakan bahwa penurunan laba
bersih dapat mengakibatkan
terjadinya penurunan earning per
share yang akhirnya dapat
mengakibatkan menurunnya harga
saham di pasar. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa earning per
share dapat mempengaruhi harga
saham. Menurut Kodrat dan
Indonanjaya (2010:283) terdapat
hubungan antara earning per share
dan harga saham dimana semakin
besar pendapatan per lembar saham,
semakin besar harga dari saham.
“Pertumbuhan EPS memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
harga pasar saham” (Walsh,
2004:150). Berdasarkan teori-teori
tersebut dapat disimpulkan bahwa
earning per share berpengaruh
terhadap harga saham.

Teori Pengaruh Dividend per Share
Terhadap Harga Saham

Ambarwati (2010:78)
menyatakan bahwa kebijakan
perusahaan untuk meningkatkan
pembayaran dividen dapat
meningkatkan harga saham.
Menurut Sudana (2011:169)
kebijakan dividen berpengaruh

positif terhadap harga pasar saham.
Artinya, jika dividen yang dibagikan
perusahaan semakin besar, harga
pasar saham perusahaan tersebut
akan semakin tinggi dan sebaliknya.
“Dalam kenyataannya sering terjadi
bahwa pembayaran dividen selalu
diikuti dengan kenaikan harga saham
sedangkan penurunan dividen akan
diikuti dengan penurunan harga
saham” (Sartono, 2010:289).
Berdasarkan teori-teori tersebut,
dapat disimpulkan bahwa dividend
per share berpengaruh terhadap
harga saham.

Kerangka Konseptual
Earning per Share

merupakan salah satu komponen
yang dapat mempengaruhi harga
saham. Peningkatan earning per
share akan berdampak positif bagi
penilaian investor mengenai keadaan
suatu perusahaan sehingga akan
meningkatkan harga saham suatu
perusahaan. Dividend per share juga
merupakan komponen yang dapat
mempengaruhi harga saham.
Investor cenderung akan lebih
tertarik untuk berinvestasi jika
perusahaan mampu untuk
memberikan dividen kepada para
pemegang saham. Earning per share
dan dividend per share menjadi
komponen-komponen yang dapat
mempengaruhi harga saham. Dengan
demikian, dapat digambarkan suatu
kerangka konseptual sebagai dasar
berpikir dalam penelitian ini, sebagai
berikut:
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka
konseptual yang telah
dikembangkan, maka diajukan
hipotesis untuk diuji sebagai berikut:
Earning per share dan dividend per
share berpengaruh terhadap harga
saham pada perusahaan properti, real
estate, dan konstruksi bangunan di
Bursa Efek Indonesia periode tahun
2009-2011.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif. Pendekatan
kuantitatif merupakan pendekatan
penelitian yang menggunakan
pengukuran data numerik dan
statistik melalui perhitungan ilmiah
yang sistematis. Jenis penelitian ini
adalah deskriptif kuantitatif.
Penelitian deskriptif kuantitatif
adalah penelitian yang bermaksud
untuk menggambarkan dan
menjelaskan mengenai karakteristik-
karakteristik dari suatu objek
penelitian yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan dan
menganalisis data numerik serta
melakukan pengujian statistic.
Penelitian ini bersifat deskriptif
explanatory. Penelitian deksriptif
explanatory adalah penelitian yang
bermaksud menjelaskan kedudukan
variabel-variabel yang diteliti serta
hubungan antara satu variabel

dengan variabel yang lain (Sugiyono,
2006:10).

Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan properti, real
estate, dan konstruksi bangunan pada
tahun 2009-2011 yang berjumlah 52
perusahaan. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini ditentukan
dengan menggunakan teknik
nonprobability sampling dengan
metode purposive sampling. Menurut
Sanusi (2011:89), “jika dalam proses
pengambilan sampel tidak
memperhatikan unsur peluang, tipe
sampling disebut sampling
nonpeluang (nonprobability
sampling). “Sampling Purposive
adalah  teknik penentuan sampel
sampel dengan pertimbangan
tertentu” (Sugiyono, 2012:122).

Adapun kriteria-kriteria
pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Emiten yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia selama periode
2009-2011.

2. Emiten yang memiliki laporan
keuangan yang lengkap selama
periode 2009-2011.

3. Emiten yang menghasilkan laba
(earning) setiap tahun selama
periode 2009-2011.

4. Emiten yang membayar dividen
tunai secara berturut-turut selama
periode 2009-2011.
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Berdasarkan kriteria-kriteria
di atas, maka diperoleh sampel
penelitian sebanyak 11 perusahaan.
Adapun data penelitian
menggunakan  tiga periode tahun
yaitu dari tahun 2009-2011 sehingga
sampel penelitian keseluruhan
berjumlah 33 observasi.

Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan
melalui studi dokumentasi yang
dilakukan dengan cara mengakses
situs resmi Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id). Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data yang
digunakan dalam penelitian ini
berupa data laporan keuangan yang

dipublikasikan oleh Bursa Efek
Indonesia melalui situs
www.idx.co.id. Model analisis data
yang digunakan untuk menjawab
hipotesis penelitian adalah regresi
linier berganda (multiple linier
regression) dalam (Ghozali, 2011:7)
dengan formulasi sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + e

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Model analisis data yang
digunakan untuk menjawab hipotesis
penelitian adalah regresi linier
berganda (multiple linier regression).
Hasil regresi linier berganda dapat
dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Regresi Linier Berganda

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 295,677 101,226 2,921 ,007

Earning per Share -1,268 1,024 -,175 -1,238 ,225
Dividend per Share 22,524 3,305 ,965 6,816 ,000

a. Dependent Variable: Harga Saham
Sumber: Hasil Olahan SPSS 18

Berdasarkan Tabel 1 maka
persamaan regresi linier berganda
hipotesis penelitian adalah sebagai
berikut:
Y = 295,677 + (-1,268)X1 + 22,524X2

Y = 295,677 – 1,268X1 + 22,524X2

Keterangan:
a. Nilai konstanta sebesar 295,677

menunjukkan bahwa jika nilai
earning per share (X1) dan nilai
dividend per share (X2) adalah
nol maka nilai harga saham (Y)
adalah sebesar Rp 295,677.

b. Earning per share memiliki nilai
koefisien regresi bertanda negatif

sebesar 1,268. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap
kenaikan satu rupiah nilai earning
per share akan menurunkan nilai
harga saham sebesar Rp 1,268 dan
berlaku sebaliknya.

c. Dividend per share memiliki nilai
koefisien regresi bertanda positif
sebesar 22,524. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap
kenaikan satu satuan nilai
dividend per share akan
meningkatkan nilai harga saham
sebesar Rp 22,524 dan berlaku
sebaliknya.
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Hasil analisis pengaruh
earning per share dan dividend per
share terhadap harga saham pada
perusahaan properti, real estate, dan
konstruksi bangunan di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2009-2011
menghasilkan nilai koefisien
determinasi (Adjusted R Square)
sebesar 0,697. Hal ini menunjukkan
bahwa 69,7% variasi variabel harga
saham (Y) dapat dijelaskan oleh
variasi variabel earning per share
(X1) dan dividend per share (X2),
sedangkan sisanya sebesar 30,3%
merupakan variasi variabel lain yang
tidak dijelaskan dalam penelitian ini,
misalnya return on assets, tingkat
bunga bebas resiko, net profit
margin, dan sebagainya.

Untuk mengetahui pengaruh
variabel bebas yaitu earning per
share dan dividend per share secara

serempak terhadap harga saham pada
perusahaan properti, real estate, dan
konstruksi bangunan di Bursa Efek
Indonesia, dilakukan Uji F.
Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat
bahwa nilai Fhitung adalah sebesar
37.877 dan nilai Ftabel adalah sebesar
3,316 (lihat Tabel Distribusi F) maka
nilai Fhitung > Ftabel (37.877 > 3,316)
dengan nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga
hasil penelitian menolak H0 dan
menerima H1. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa variabel
earning per share dan dividend per
share secara serempak berpengaruh
signifikan terhadap variabel harga
saham pada perusahaan properti, real
estate, dan konstruksi bangunan di
Bursa Efek Indonesia periode tahun
2009-2011.

Tabel 2
Hasil Uji F

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1,437E7 2 7185882.458 37.877 .000a

Residual 5691426,963 30 189714,232
Total 2.006E7 32

a. Predictors: (Constant), Dividend per Share, Earning per Share
b. Dependent Variable: Harga Saham
Sumber: Hasil Olahan SPSS 18

Untuk melihat pengaruh
variabel bebas yaitu earning per
share (X1) dan dividend per share
(X2) secara parsial terhadap harga
saham pada perusahaan properti, real
estate, dan konstruksi bangunan di
Bursa Efek Indonesia, dilakukan
dengan Uji t.

Pengaruh Earning per Share
Terhadap Harga Saham

Berdasarkan Tabel 1, dapat
dilihat bahwa variabel earning per

share memiliki nilai -thitung sebesar -
1,238 dan nilai -ttabel adalah sebesar -
2,042 (lihat Tabel Distribusi t) maka
nilai -thitung > -ttabel (-1,238 > -2,042)
dengan nilai signifikansi lebih besar
dari 0,05 (0,225 > 0,05) sehingga
hasil penelitian menolak H1 dan
menerima Ho. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa variabel
earning per share secara parsial
(individual) tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham
pada perusahaan properti, real estate,
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dan konstruksi bangunan di Bursa
Efek Indonesia periode tahun 2009-
2011.

Earning per share tidak
berpengaruh terhadap harga saham
dalam penelitian ini dapat
disebabkan karena investor tidak
hanya memperhatikan informasi
earning per share secara individu
dalam menentukan investasi tetapi
juga memperhatikan komponen lain
seperti dividend per share. Hal ini
dapat dilihat dari hasil pengujian
secara simultan yang menyatakan
bahwa earning per share dan
dividend per share secara serempak
terhadap harga saham sedangkan
hasil pengujian hipotesis secara
parsial menyatakan bahwa earning
per share tidak berpengaruh secara
parsial terhadap harga saham.
Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa investor pada sektor properti,
real estate, dan konstruksi bangunan
kurang merespon earning per share
di pasar modal.

Pengaruh Dividend per Share
Terhadap Harga Saham

Berdasarkan Tabel 1, dapat
dilihat bahwa variabel dividend per
share memiliki nilai thitung sebesar
6,816 dan nilai ttabel adalah sebesar
2,042 (lihat Tabel Distribusi t) maka
nilai thitung > ttabel (6,816 > 2,042)
dengan nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga
hasil penelitian menolak H0 dan
menerima H1. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa variabel
dividend per share secara parsial
(individual) berpengaruh signifikan
terhadap harga saham pada
perusahaan properti, real estate, dan
konstruksi bangunan di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2009-2011.

Dividend per share
menunjukkan besarnya keuntungan
yang diterima oleh para pemegang
saham untuk setiap lembar saham
yang dimiliki. Perusahaan perlu
memperhatikan dividend per share
sebagai komponen yang dapat
mempengaruhi harga saham karena
pembagian dividen merupakan hal
yang penting untuk dapat menarik
investor. Investor cenderung tertarik
dengan dividend per share yang
besar karena semakin besar dividend
per share maka semakin besar
dividen yang akan diterima oleh para
pemegang saham. Selain itu, dividen
merupakan salah satu indikator
keberhasilan perusahaan karena
hanya perusahaan yang memiliki
kinerja keuangan yang baik yang
mampu membayar dividen secara
konsisten dan dalam jumlah yang
memadai. Dengan demikian pihak
manajemen perusahaan harus
melakukan keputusan yang tepat
dalam menetapkan besarnya dividen
yang akan dibagikan kepada para
pemegang saham.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan, maka kesimpulan
penelitian adalah sebagai berikut:
1. Earning per share secara parsial

tidak berpengaruh signifikan
terhadap harga saham pada
perusahaan properti, real estate,
dan konstruksi bangunan di Bursa
Efek Indonesia periode tahun
2009-2011.

2. Dividend per share secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap harga saham pada
perusahaan properti, real estate,
dan konstruksi bangunan di Bursa
Efek Indonesia periode tahun
2009-2011.



Jurnal Manajemen Prima Volume V, Nomor II, Tahun 2015
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

3. Earning per share dan dividend
per share secara serempak
berpengaruh signifikan terhadap
harga saham pada perusahaan
properti, real estate, dan
konstruksi bangunan di Bursa
Efek Indonesia periode tahun
2009-2011 dengan nilai koefisien
determinasi sebesar 69,7%,
sedangkan sisanya sebesar 30,3%
merupakan variasi variabel lain
yang tidak dijelaskan dalam
penelitian ini, misalnya return on
assets, tingkat bunga bebas resiko,
net profit margin, dan sebagainya.

Beberapa saran yang dapat
diberikan oleh peneliti berkaitan
dengan hasil penelitian adalah
sebagai berikut:

1. Bagi investor dan calon investor
disarankan untuk tidak
memperhatikan earning per share
secara invidual dalam
menganalisis harga saham tetapi
juga perlu memperhatikan
komponen lain seperti dividend
per share. Bagi penelitian
selanjutnya diharapkan untuk
menggunakan sampel penelitian
yang lebih banyak dan juga
menggunakan rentang waktu yang
lebih luas agar dapat menjelaskan
variabel earning per share
maupun variabel-variabel
penelitian lainnya dengan baik.

2. Bagi investor dan calon investor,
dalam pengambilan keputusan
investasi terhadap suatu saham
dapat memperhatikan dividend
per share sebagai komponen yang
mampu mempengaruhi harga
saham. Bagi perusahaan
disarankan untuk lebih
memperhatikan keputusan
pembagian dividen karena dividen
dapat menarik investor dalam
berinvestasi sehingga hal ini dapat

memacu kinerja saham di pasar
modal.

3. Bagi investor, calon investor,
maupun perusahaan dapat
memperhatikan earning per share
dan dividend per share secara
bersama-sama sebagai komponen-
komponen yang dapat
mempengaruhi harga saham. Bagi
peneliti selanjutnya diharapkan
tidak terbatas pada sektor
properti, real estate, dan
konstruksi bangunan tetapi dapat
melakukan penelitian pada sektor-
sektor lainnya di Bursa Efek
Indonesia.
Selain itu, peneliti selanjutnya
diharapkan menambahkan
variabel independen lainnya
seperti Return on Assets, Net
Profit Margin, tingkat suku
bunga, inflasi, dan sebagainya
yang dapat menjelaskan atau
mempengaruhi harga saham
sehingga hasil penelitian dapat
digeneralisasikan dan digunakan
pada pengambilan keputusan
investasi oleh investor.
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