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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel return on

asset, return on equity, earning per share, dividend yield, debt to equity ratio,

current ratio, firm size dan price earning ratio terhadap harga saham pada

perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan

hasil dan pembahasan pada bab IV dan bab II maka dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Return on asset memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap harga

saham pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Zubdeh (2016), Qaisi et al.(2016), Enow dan Brijlal

(2016), Arkan (2016), Manoppo (2015), Issah dan Ngmenipuo (2015),

return on asset dinilai sangat berpengaruh terhadap harga saham karena

semakin tinggi nilai return on asset maka perusahaan tersebut mampu

mencetak laba yang semakin banyak sehingga dimana semakin tinggi rasio

pengembalian terhadap aset semakin tinggi maka laba perusahaan akan

semakin besar sehingga investor lebih tertarik dalam berinvestasi

perusahaan dengan return on asset yang tinggi.

2. Return on equity memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap

harga saham pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek
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Indonesia. Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Fadiran dan Emmanuel (2016). Dimana return on

equity yang semakin meningkat belum tentu menguntungkan perusahaan,

karena apabila laba yang diterima perusahaan selalu konstan, jika total

ekuitas yang dimiliki perusahaan semakin banyak maka akan

menyebabkan nilai rasio pada return on equity semakin menurun.

3. Earning per share memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap

harga saham pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Zubdeh (2016), Sundaram dan Rajesh (2016), Kodithuwakku (2016),

Jalalian et al. (2016), Fadiran dan Emmanuel (2016), Enow dan Brijlal

(2016), Gupta (2016), Manoppo (2015), Majanga (2015), Iqbal et al.

(2015), Geetha dan Swaaminathan (2015), Arsahaad (2015), Masum

(2014), Hunjra et al. (2015), Vijitha dan Nimalathasan (2014). Setiap

investor yang berinvestasi pasti akan mengincar laba perusahaan dimana

investor menganggap bahwa perusahaan yang mencetak laba yang

semakin tinggi merupakan perusahaan yang punya kemampuan mengolah

operasional yang lebih bagus. Sehingga jika nilai earning per share

semakin meningkat maka semakin banyak investor yang menanamkan

modalnya pada perusahaan tersebut dan membuat harga saham akan

mengalami peningkatan.

4. Dividend yield memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap harga

saham pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Anita dan Pavitra
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(2014) dimana dividend yield sangat berpengaruh positif terhadap harga

saham, karena semakin tinggi nilai dividend yield maka investor akan

mampu mendapatkan dividen yang semakin banyak.

5. Debt to equity ratio memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap

harga saham pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Qaisi et al. (2016), Arkan (2016), Damar (2016). Debt to

equity ratio memiliki pengaruh yang positif karena nilai rasio tersebut

dinilai mampu melunasi hutang yang dimiliki perusahaan, sehingga jika

nilai debt to equity ratio semakin tinggi maka hutang perusahaan juga

dapat dijamin dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan.

6. Current ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga

saham pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hasil penelitian konsisten dengan Arkan (2016),

Dadrasmoghadam dan Akbari (2015) karena banyak faktor-faktor yang

mempengaruhi nilai harga saham, faktor yang mempengaruhi bisa secara

eksternal maupun secara internal dan hasil penelitian menunjukkan current

ratio tidak signifikan bisa saja terjadi jika harga saham perusahaan

tersebut tidak dipengaruhi oleh current ratio namun dipengaruhi oleh

faktor-faktor lainnya yang secara internal maupun secara eksternal.

7. Firm size memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap harga saham

pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Qaisi et al. (2016), Enow dan Brijlal (2016), Sharif et al. (2015).
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Ukuran perusahaan besar atau tidaknya dinilai dari jumlah aset yang

dimiliki oleh perusahaan, jika nilai aset perusahaan semakin tinggi maka

semakin lancar perputaran aset pada perusahaan tersebut.

8. Price earning ratio memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap

harga saham pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hasil penelitian ini konsisten dengan  penelitian yang dilakukan

oleh Fadiran dan Emmanuel (2016), Enow dan Brijlal (2016), Gupta

(2016), Sharif et al. (2015), Geetha dan Swaaminathan (2015), Astutik et

al. (2014), Srinivasan (2012). Price earning ratio memiliki nilai yang

sebanding dengan harga saham, jika nilai earning per share dianggap

konstan dan price earning ratio semakin tinggi maka harga saham akan

ikut meningkat.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Banyaknya laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan terbuka

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kurang lengkap sehingga tidak bisa

diikutsertakan dalam sampel penelitian.

2. Perbedaan sistem perusahaan antara negara Indonesia dengan jurnal

digunakan dalam mengukur perusahaan di Indonesia (susah untuk

mendapatkan komponen data dalam laporan keuangan dan laporan

tahunan).

3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada

laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia dalam kurun waktu 2012 hingga tahun 2016.
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4. Sampel yang digunakan hanya 243 perusahaan periode tahun 2012-2016

yang memenuhi kriteria penelitian karena tidak semua perusahaan

melakukan pembagian dividen di setiap tahun.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan atas penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengatur

atau mengelola bagian keuangan internal perusahaan serta

mengembangkan program dukungan bagi penelitian serupa.

2. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menilai variabel-variabel yang

mempengaruhi kinerja harga saham sebelum berinvestasi, untuk

menghindari kerugian yang besar dan menilai mana yang dapat menjamin

investasi untuk hasil yang optimal.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti yang akan melakukan

penelitian yang serupa atau yang sifatnya pengembangan dari penelitian

ini, seperti memperpanjang periode penelitian dan menambah variabel

lainnya ke pengujian tersebut.
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