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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan yang didapatkan melalui data-data dari laporan keuangan 

perusahaan yang dikumpulkan melalui Idx.co.id serta setelah dilakukannya uji dan 

analisis terhadap model yang digunakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan EPS mempunyai 

pengaruh yang signifikan positif terhadap harga saham pada perusahaan 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Geetha dan Swaaminathan (2015), Uddin et al., (2013), 

Kumar (2017),  dan Menike dan Prabath (2014). Namun hasil ini tidak 

konsisten dengan Sumina (2013), Warrad (2017),  dan Nitheesh et al., 

(2018). Variabel EPS memiliki pengaruh signifikan positif yang berati 

semakin tinggi EPS dalam suatu perusahaan maka hal ini menandakan 

perusahaan tesebut memiliki laba yang baik, sehingga berati dengan 

meningkatnya laba suatu perusahaan ini akan menarik perhatian para 

investor untuk investasi terhadap saham perusahaan tersebut. 

2. Variabel Book Value per Share mempunyai pengaruh tidak signifikan 

negatif terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini konsisten dengan Nitheesh et al., 

(2018). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

Menike dan Prabath (2014), Nazir et al., (2010), Almumani (2014), dan 
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Vijayakumar (2010). Book Value per Share memiliki pengaruh tidak 

sgnifikan negatif, hal ini dapat disebabkan oleh karena perhitungan BVPS 

menunjukan seberapa besar nilai yang akan didapatkan oleh pemiliki saham 

apabila perusahaan tersebut bangkrut dan dilikuidasi. Perusahaan-

perusahaan yang sudah memiliki modal atau kapitalisasi yang besar 

cenderung memiliki resiko keuangan yang rendah dengan laba yang cukup 

stabil sehingga sulit untuk memprediksi kapan suatu perusahaan tersebut 

akan bangkrut. 

3. Variabel Price to Earning Ratio (PER) mempunyai pengaruh singifikan 

positif terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Sharif et al., (2015), Geetha dan Swaaminathan (2015), Uddin et al., (2013), 

Astutik et al., (2014), Hatta dan Dwiyanto (2012), Bhattarai (2018). Price 

to Earning Ratio ini mempunyai pengaruh signifikan positif dikarenakan 

rasio ini mengukur harga pasar setiap lembar harga saham dengan Earning 

per Share dengan meningkatnya laba perusahaan tersebut maka para 

investor mampu mengukur seberapa besar return yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut per lembar saham sehingga investor mampu 

memutuskan seberapa besar keuntung yang bisa didapat dengan investasi 

terhadap saham perusahaan tersebut dengan begitu apabila perusahaan 

mempunyai Price to Earning Ratio yang besar cenderung mengalami 

kenaikan pada harga sahamnya. 
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4. Variabel Dividend per Share (DPS) mempunyai pengaruh signifikan  positif 

terhadap harga saham  pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Warrad 

(2017) Menike dan Prabath (2014), Nazir et al., (2010), Sanjeet (2011), dan 

Dissanayake dan Biyiri (2017). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian Nitheesh et al., (2018). Dividend per Share berpengaruh 

signifikan positif, hal ini dikarenakan setiap tahun suatu perusahaan yang 

memiliki jumlah laba bersih yang besar akan membagikan hasil laba 

tersebut kepada para pemengang saham sesuai dengan jumlah sahamnya, 

hasil laba yang dibagikan itu setelah dikurangi dengan laba ditahan dan 

dengan melalui dividend per share dapat kita ketahuni seberapa besar 

dividen yang bisa didapatkan per lembar saham, sehingga perusahaan yang 

membagikan dividennya secara stabil cenderung akan meningkatkan minat 

investor dalam berinvestasi terhadap saham perusahaan tersbut. 

5. Variabel Dividend Yield (DY) mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Ramji 

(2017),  Zipporah et al., (2014), Sharif et al., (2015). Namun hasil penelitian 

ini tidak konsisten dengan Nazir et al (2010). Variabel Dividend Yield 

memiliki pengaruh signifikan negatif, karena Dividend Yield menunjukan 

persentase seberapa besar dividen yang dibagikan per lembar saham 

terhadap harga saham per lembar, dengan pembagian Dividend Yield secara 

tidak wajar yang diberikan oleh perusahaan maka hal ini juga berati 
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perusahaan tersebut akan mengorbankan potensial berkembangnya 

perusahaan tersebut dengan mengurangi modal perusahaan tesebut. Selain 

itu dengan pembagian dividen secara tidak wajar hal ini dapat menyebabkan 

harga saham perusahaan tersebut undervalue atau terlalu murah yang bisa 

menyebabkan menurunnya harga saham perusahaan tersebut. 

6. Variabel Return on Assets (ROA) mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hatta dan Dwiyanto (2012), 

dan Tamuntuan (2015). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian Mogonta dan Pandowo (2016), Idawati dan Wahyudi (2015. 

Return on Asset mepunyai pengaruh signifikan negatif hal ini dapat 

disebabkan oleh tingginya tingkat hutang dari modal yang digunakan, 

dengan tinggi nya hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, hal 

ini meningkatkan resiko keuangan suatu perusahaan sehingga peningkatan 

pada Return on Assets merupakan tanda yang baik tetapi tetap perlu 

memantau kondisi hutang perusahaan dalam modal yang digunakan untuk 

operasional. 

7. Variabel Return on Equity (ROE) mempunyai pengaruh signifikan positif 

terhadap harga saham yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Astutik et al., (2014). 

Namun tidak konsisten dengan penelitian Mohamad et al., (2015), 

Tamuntuan (2015), Haque dan Faruquee (2013), Mogonta dan Pandowo 

(2016). Return on Equity memiliki pengaruh signifikan positif hal ini dapat 
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disebabkan oleh karena perusahaan yang mampu memaksimalkan 

pengunaan sumber daya dengan baik yaitu dapat berupa pembagian dividen 

yang besar maupun mampu menghasilkan laba yang besar melalui tingkat 

ekuitasnya. Perusahaan yang memiliki persentase Return on Equity yang 

terus meningkat setiap tahunnya dapat diartikan bahwa saldo laba bersih 

yang dihasikan semakin meningkat sehingga berpeluang meningkatkan 

jumlah dividen yang dibagikan. 

 

5.2 Keterbatsaan 

 Dalam penelitikan ini, keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pengunaan 

data penelitian hanya sebanyak 45 perusahaan yang terdaftar ke dalam index LQ45 

pada Bursa Efek Indonesia dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

ditambah dengan perusahaan lain yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Selain  

itu dalam penelitian ini tedapat variabel independen yang memerlukan data dividen, 

sedangkan dividen tidak dibagikan oleh setiap perusahaan dan juga selama 5 

periode dari tahun 2013-2017 sehingga tidak semua perusahaan dapat digunakan 

dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada periode 5 tahun 

saja dari 2013-2017. 

Penelitian ini hanya menggunakan variabel EPS, BVPS, PER, DPS, DY, 

ROA, dan ROE, sehingga dengan begitu diharapkan untuk agar untuk kedepannnya 

menggunakan variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi harga saham. 
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5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan dari hasil penelitian, maka saran dari penulis agar untuk 

kedepannya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan diharapkan memperhatikan faktor-faktor fundamental yang 

mampu mempengaruhi harga saham yaitu: Earning per Share, Price to 

Earing Ratio, Dividend per Share, dan Return on Equity. Dikarenakan 

dalam penelitian ini variabel Earning per Share, Price to Earing Ratio, 

Dividend per Share, dan Return on Equity mempunyai pengaruh signifikan 

positif terhadap harga saham, variabel-variabel tersebut yang akan menjadi 

tolak ukur oleh para investor dalam membuat keputusan dalam berinvestasi, 

dikarenakan para investor mengharapkan suatu return atau hasil dari 

investasi mereka yaitu bisa berupa pembagian dividend dan juga capital 

gain, dengan begitu suatu perusahaan perlu menghasilkan laba yang tinggi 

dan juga pembagian dividen yang tinggi agar mendapatkan modal tambahan 

melalui saham.  

Semakin tinggi return yang diberikan oleh perusahaan maka hal 

tersebut akan menarik minat para investor. Investor tentunya ingin 

menghindari suatu investasi yang memiliki resiko tinggi kebangkrutan 

dalam suatu perusahaan, sehingga disarankan untuk lebih memperhatikan 

tingkat utang dalam return on equity, jika jumlah hutang nya terlalu besar 

maka suatu perusahaan memiliki resiko besar untuk mengalami 

kebangkrutan. Diharapkan dengan memperhatikan variabel Return on 
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Equity suatu perusahaan mampu menjaga kondisi perusahaan agar tetap 

stabil. 

2. Bagi Investor disarankan untuk memperhatikan tingkat kemampuan suatu 

perusahaan dalam mengelola ekuitas nya, dengan melalui variabel return on 

equity para investor bisa memantau berapa banyak keuntungan yang 

dihasilkan oleh perusahaan dari modal yang dimiliki sehingga bisa menjadi 

suatu indikator bagi investor dalam membuat keputusan investasi. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang 

lebih panjang dan juga tidak terbatas pada index LQ45 dengan tujuan agar 

penelitian selanjutnya mampu memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.  

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian dan alat 

pengujian yang berbeda sehingga bisa digunakan sebagai perbandingan. 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel 

independen yang berbeda dalam mengukur perubahan harga saham, karena 

terdapat kemungkinan variabel independen lain yang mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham.  
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