
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan perbandingan 

antara Return on Assest, Earning per Share, Return on Equity, Book Value per 

Share, Deviden per Share terhadap Stock Price pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan index LQ45. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada 

bab IV dan kerangka teoristis pada bab II, maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Deviden per share memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap stock 

price perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Haque & Faruquee (2013), Geetha & Swaaminathan (2015), 

Arshad et al., (2015), dan Enow & Brijlal (2016) yang menyatakan pengaruh tidak 

signifikan. namun tidak konsisten dengan penelitian Srinivasan (2012), Modugu et 

al., (2012), Sarwar (2013), Asadi (2013), Menike & Prabath (2014), Sharif et al., 

(2015), Jagongo & Ndede F.W. S, (2016), Kodithuwakku (2016), Gupta (2016), 

Zubdeh (2016) dan (Warrad, 2017) yang menyatakan pengaruh yang signifikan. 

Hasil uji t menunjukan nilai positif karena deviden diambil dari laba bersih 

perusahaan. deviden semakin besar dapat mencerminkan laba bersih yang diterima 

perusahaan semakin besar sehingga uji t menghasilkan hasil yang positif. Tetapi 

deviden yang besar tidak mencerminkan harga saham ikut naik sehingga pengaruh 

deviden terhadap harga saham tidak signifikan. 
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2. Earning per Share memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Srinivasan (2012), Menaje (2012), 

Sarwar (2013), Asadi (2013), Wang et al., (2013), Vijitha & Nimalathasan (2014), 

Menike & Prabath (2014), Masum (2014), Hunjra et al., (2014), Jatoi et al., (2014), 

Idawati & Wahyudi (2015), Geetha & Swaaminathan (2015), Arshad et al., (2015), 

Iqbal et al., (2015), Jalalian et al., (2016), Enow & Brijlal (2016), Kodithuwakku 

(2016), Gupta (2016), Zubdeh (2016) dan Sayumwe & Amroune (2017) yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Stock Price namun tidak konsisten dengan 

Modugu et al., (2012), Umar & Musa (2013), Haque & Faruquee (2013), Anita & 

Yadav (2014) dan Thomas (2016) yang memiliki pengaruh tidak signifikan 

terhadap Stock Price. Pengaruh yang signifikan menjelaskan bahwa pengaruh EPS 

dapat diaplikasikan pada setiap perusahaan yang terdaftar di LQ45. EPS akan 

semakin tinggi apabila earning perusahaan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini 

menandakan bahwa EPS merupakan salah satu indikator yang penting bagi investor 

untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. EPS yang tinggi akan 

menambah jumlah modal pada perusahaan untuk ditanamkan kembali kepada 

perusahaan. Sehingga EPS menjadi salah satu faktor terpenting dalam menentukan 

financial perusahaan. 

3. Return on Assets memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap 

Stock Price perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian yang menunjukan pengaruh variabel ROA berpengaruh tidak signifikan 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Haque & Faruquee (2013), 

Dadrasmoghadam & MohammadReza Akbari (2015), Idawati & Wahyudi (2015), 
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dan Gupta (2016) namun tidak konsisten dengan penelitian Kabajeh et al., (2012), 

Menaje (2012), Issah & Ngmenipuo (2015), Thomas, (2016), Enow & Brijlal (2016) 

dan Zubdeh (2016) Yang menyatakan bahwa pengaruh ROA memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Stock Price. ROA akan semakin besar apabila net income 

perusahaan semakin tinggi sedangkan total assets yang meningkat akan 

mengurangi rasio ROA. Nilai koefisien ROA menunjukan nilai positif bahwa aset 

yang banyak tidak selalu membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih 

tinggi dimasa yang akan datang. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki net 

income yang tetap dan total assets bertambah, maka akan mengurangi rasio ROA. 

Pengaruh ROA yang tidak signifikan disebabkan investor yang cenderung 

melakukan investasi jangka pendek. Total aset perusahaan yang tinggi tidak dapat 

meramalkan bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan pendapatan yang besar 

pada perusahaan dimasa yang akan datang sehingga investor tidak dapat 

meramalkan harga saham perusahaan tersebut. Sehingga indikasi ROA terhadap 

harga memiliki pengaruh yang tidak signifikan. 

4. Return on Equity memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

Stock Price perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Kabajeh et al., (2012), Kohansal et al., (2013), 

Vijitha & Nimalathasan (2014), Masum (2014), Dadrasmoghadam & 

MohammadReza Akbari (2015), Sharif et al., (2015), Issah & Ngmenipuo (2015), 

Thomas (2016), dan Zubdeh (2016) yang memiliki pengaruh signifikan, namun 

tidak konsisten dengan penelitian Haque & Faruquee (2013), Hunjra et al., (2014) 

dan Enow & Brijlal (2016). ROE akan naik apabila nilai income perusahaan 

meningkat, sehingga ROE menjadi faktor untuk melihat bagaimana perusahaan 
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menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Besar kecil 

ROE dipengaruhi oleh laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi 

nilai ROE akan menentukan keberhasilan perusahaan dalam menggunakan 

ekuitasnya untuk mendapatkan laba, dan sebaliknya. Investor akan menilai 

perusahaan yang dapat memanfaatkan ekuitas yang telah diterima dengan baik 

sehingga mampu memberikan pengembalian yang tinggi kepada perusahaan 

tersebut. Harga saham akan naik jika banyak investor yang menanamkan modalnya 

di perusahaan tersebut karena mampu menghasilkan pendapatan bagi perusahaan 

melalui ekuitas / modal dari investor. 

5. Book Value per Share memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap Stock Price pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan Srinivasan (2012), Menike & Prabath, (2014), 

Sharif et al., (2015), (Iqbal et al., 2015), Thomas (2016), Warrad (2017), dan 

Sayumwe & Amroune (2017) yang memiliki hasil signifikan, namum berbeda 

dengan Omokhudu & Ibadin (2015), Jalalian et al., (2016) dan Gupta (2016) yang 

memiliki hasil tidak signifikan terhadap Stock Price. Semakin tinggi nilai Book 

Value per share perusahaan, maka banyak ekuitas yang dapatkan oleh pemengang 

saham, sebaliknya semakin kecil book value per share semakin sedikit juga ekuitas 

yang didapatkan oleh investor. Book value per share nilai dari digunakan sebagai 

salah satu alat ukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan ekuitas kepada 

investor apabila perusahaan mengalami likuidasi (pembubaran). Sehingga nilai dari 

book value per share memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. 

6. Price earning ratio memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

Stock Price pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 
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penelitian ini konsisten dengan Srinivasan (2012), Geetha & Swaaminathan (2015), 

Sharif et al., (2015), Enow & Brijlal (2016) dan Gupta, (2016)  yang memiliki hasil 

signifikan, namum berbeda dengan Sarwar (2013), Vijitha & Nimalathasan (2014), 

Arshad et al., (2015), Thomas (2016) dan Warrad (2017) yang memiliki hasil tidak 

signifikan terhadap Stock Price. Semakin rendah nilai PER maka semakin murah 

harga saham perusahaan tersebut, sebaliknya PER yang semakin tinggi akan 

menunjukan harga saham perusahaan tersebut mahal. PER memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif dikarenakan investor lebih memilih harga saham perusahaan 

yang mahal. Harga perusahaan yang mahal dianggap memiliki kestabilan dalam 

menjalankan usahanya sehingga mampu bertahan dimasa yang akan datang dan 

memiliki peluang yang lebih besar dalam menghasilkan pendapatan yang besar. 

Oleh karena itu, PER memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga 

saham. 

 

5.2. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, penulis juga mendapatkan beberapa keterbatasan, 

diantaranya : 

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada laporan 

keuangan tahunan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas, yaitu sampel 

perusahaan LQ45 yang memenuhi kriteria penelitian untuk periode 2009 – 

2016 hanya sebanyak 86 perusahaan. Tidak semua perusahaan dapat dijadikan 

sampel dalam penelitian ini karena tidak setiap perusahaan membagikan 

deviden setiap tahunnya kepada pemegang saham. 
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3. Penelitian terbatas dengan menggunakan rasio-rasio laporan keuangan 

4. Penelitian ini menggunakan time series dan cross section dengan jangka waktu 

yang pendek. 

 

5.3. Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi akademisi 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang sifatnya 

pengembangan dan perbaikan dari penelitian ini, sehingga dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Stock 

Price. Pengembangan penelitian dapat dilakukan dengan cara memperpanjang 

periode penelitian, yaitu menambah tahun pengamatan dan melakukan 

penelitian yang lebih luas dengan melibatkan variabel independen 

makroekonomi, seperti inflasi, nilai tukar mata uang asing. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengatur internal perusahaan melalui rasio-rasio keuangan yang ada di dalam 

perusahaan untuk menjaga Stock Price perusahaan tersebut. memiliki 

kecocokan diatas 90% secara keseluruhan dapat menjadi referensi dan acuan 

dasar yang cukup kuat bagi perusahaan yang ingin mempertahankan harga 

saham perusahaan itu sendiri. Selain untuk mempertahankan Stock Price, 

penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pihak perusahaan dalam 

mengembangkan program-program dukungan bagi penelitian serupa yang 
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memiliki tingkat kemampuan pengaplikasian tinggi bagi perusahaan untuk 

dapat berkembang. 

3. Bagi investor atau calon Investor 

Calon investor diharapkan dapat menganalisa Stock Price secara lebih mendetil 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang telah teruji melalui penelitian 

ini. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan calon investor 

mengenai harga saham dan faktor-faktor yang mempengaruhi seiring dengan 

hal tersebut, baik calon maupun investor diharapkan dapat memahami mengapa 

rasio keuangan tertentu dapat memiliki pengaruh pada Stock Price. Dengan 

memahami hal tersebut, maka diharapkan investor dapat cermat dalam 

mengamati pergerakan perusahaan yang akan bermuara terhadap kenaikan dan 

penurunan rasio keuangan perusahaan sehingga investor dapat mampu 

memprediksi kenaikan dan penurunan harga saham serta mampu memahami 

situasi yang tepat untuk menjual maupun membeli suatu saham. 
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