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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan riset untuk memahami pengaruh rasio profitabilitas, dividen dan pasar 

terhadap harga saham. Penulis menggunakan Tingkat pengembalian ekuitas, EPS, 

DPS, DPR, Rasio harga produktif, Tingkat pengembalian aset, Rasio hasil dividen, 

BVPS sebagai variabel independen terhadap Harga Saham pada perusahaan yang 

tercatat di IDX. Berdasarkan penjelasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa: 

1. DPS berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Penelitian Sharif 

et al. (2015) Inyiama et al. (2015), Menike dan Prabath (2014), Khan (2012), 

Sarwar (2013), Sharma (2011), Gill et al. (2012), Gupta (2016), Majanga 

(2015) menunjukkan hasil yang selaras dengan riset terdahulu. Namun 

Arshad et al. (2015), Enow dan Brijlal (2016), Malhotra (2013) telah 

menemukan hasil penelitian yang tidak selaras. 

2. Rasio pembayaran dividen tidak signifikan terhadap harga saham. Namun 

menurut Sharma (2011), hasil penelitian beliau telah menemukan hasil 

penelitian yang tidak selaras. 

3. Rasio hasil dividen berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. 

Hasil riset ini selaras dengan riset menurut Sharma (2011), Sharif et al. 

(2015), Arslan dan Zaman (2014), Anita dan Yadav (2014), Hashemijoo et 

al. (2012). Namun hasil penelitian menurut Duke et al. (2015), Masum 

(2014), Khan et al. (2011), Naveed dan Ramzan (2013), Gupta (2016) justru 

menemukan hasil yang berbeda.  
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4. Rasio harga produktif tidak signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian 

ini selaras dengan penelitian menurut Sarwar (2013). Namun hasil penelitian 

menurut Uddin et al. (2013), Sharif et al. (2015), Inyiama et al. (2015), 

Arshad et al. (2015), Khan (2012), Sharma (2011), Almumani (2014), Arslan 

dan Zaman (2014), Eitan dan Oleemat (2015), Enow dan Brijlal (2016), Gill 

et al. (2012), Gupta (2016), Malhotra (2013), Vijitha dan Nimalathasan 

(2014) telah menemukan hasil penelitian yang tidak sejalan. 

5. BVPS berpengaruh signifikan yang positif terhadap harga saham. Hasil riset 

ini konsisten dengan riset menurut Sharma (2011), Sharif et al. (2015), 

Menike dan Prabath (2014), Malhotra (2013). Namun hasil penelitian 

menurut Almumani (2014) telah menemukan hasil yang  tidak sama.   

6. Return on equity berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sharif et 

al. (2015), Masum (2014), Vijitha dan Nimalathasan (2014), Kabajeh et al. 

(2012), Enow dan Brijlal (2016), Gupta (2016), Issah (2015), Khan et al. 

(2011), Majanga (2015)  

7. EPS memiliki berpengaruh signifikan yang positif terhadap harga saham. 

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uddin 

et al,.(2013), Troudi dan Milhem (2013), Sharif et al. (2015), Menaje (2012), 

Inyiama et al. (2015), Masum (2014), Menike dan Prabath (2014), Arshad et 

al. (2015), Shehzad dan Ismail (2014), Sarwar (2013), Sharma (2011), 

Shubiri (2010), Vijitha dan Nimalathasan (2014), Almumani (2014), Enow 
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dan Brijlal (2016), Gill et al. (2012), Gupta (2016), Khan et al. (2011), 

Majanga (2015), Malhotra dan Tandon (2013). 

8. Tingkat pengembalian aset tidak signifikan terhadap harga saham. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Naveed dan Ramzan (2013), 

Enow dan Brijlal (2016), Issah (2015). Namun hasil penelitian menurut 

Kabajeh et al. (2012), Menaje (2012) justru menemukan hasil penelitian yang 

tidak selaras. 

 

5.2 Keterbatasan 

Ada beberapa keterbatasan penulis di penelitian ini, di antaranya: 

1. Sampel yang dipakai terdapat keterbatasan jumlah yakni hanya dengan 

menggunakan sampel sebanyak 237 perusahaan yang telah memenuhi syarat 

dengan 1490 data observasi. Penelitian ini terdapat salah satu variabel yang 

menggunakan dividen dan tidak setiap perusahaan membagikan dividen 

setiap tahun. Oleh karena itu, tidak semua perusahaan dapat dijadikan sampel 

dalam riset ini. Namun, sampel dalam penelitian hanya untuk perusahaan 

yang membagikan dividen selama 5 tahun dari 2012 sampai dengan 2016 

saja.   

2. Model penelitian yang dijadikan bahan uji hanya menggunakan satu model 

yakni Harga Saham dimana sebagai variabel dependen. Oleh karena itu, 

penulis tidak dapat melakukan perbandingan antara harga saham dengan 

variabel dependen lainnya. Kemudian variabel independen yang dipakai 

dalam penelitian juga terbatas jumlahnya yakni DPS, DPR, Rasio hasil 
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dividen, Rasio harga produktif, BVPS, Tingkat pengembalian ekuitas, EPS, 

Tingkat pengembalian aset. 

3. Periode yang digunakan hanya 5 tahun yakni dari tahun 2012 sampai dengan 

2016. Oleh karena itu, adanya sampel yang terbatas.  

 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi untuk riset berikutnya, antara lain: 

1. Akademisi 

a. Diharapkan bagi para peneliti berikutnya dapat memakai sampel data 

berbagai jenis dengan tujuan untuk memahami adanya perbandingan 

negara.  

b. Diharapkan adanya penambahan jumlah variabel-variabel independen 

yang berbeda yang dapat berpengaruh pada harga saham. 

2. Perusahaan 

Diharapkan dari hasil penelitian yang telah diuji yakni DPS berpengaruh 

signifikan positif, Rasio pembayaran dividen tidak signifikan, Rasio hasil 

dividen berpengaruh signifikan negatif, Rasio harga produktif tidak 

signifikan, BVPS berpengaruh signifikan positif, Tingkat pengembalian 

ekuitas berpengaruh signifikan positif, EPS berpengaruh signifikan positif, 

dan Tingkat pengembalian aset tidak signifikan sehingga dapat membantu 

perusahaan semakin konsisten dan lebih sering dalam hal pembagian dividen 

serta mencermati rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi harga 

saham. 
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3. Investor 

Dianjurkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penanam modal sebelum 

memberi keputusan dalam berinvestasi suatu perusahaan maka harus 

memperhatikan variabel ROE, EPS dan PER. 

 

 

Susana, Analisis Pengaruh Dividen, Rasio Pasar dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018
UIB Repository(c)2018


