
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pengaruh EPS, DPS, ROA, ROE 

dan firm size terhadap Harga saham pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Variabel independen EPS berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham. Artinya bahwa EPS merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham sebuah perusahaan. Jadi EPS berpengaruh terhadap kenaikan 

atau penurunan dari harga saham perusahaan. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian oleh Talamati dan Pangemanan (2015), Masum (2014), Sharif et 

al. (2015), Ghosh dan Ghosh (2015), Purnamawati (2015), Arshad et al. 

(2015), Jalalian (2016) dan tidak konsisten dengan penelitian Umar (2013) 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara EPS terhadap 

harga saham. 

2. Variabel independen DPS tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Artinya bahwa jika DPS naik, maka tidak akan terjadi peningkatan 

ataupun penurunan pada harga saham perusahaan. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian Arshad (2015), Irwadi (2014), Khairani (2016). Hasil ini 

tidak konsisten dengan penelitian Menike dan Prabath (2014), Nduta dan 

Muturi (2015), Balakrishnan (2016), Kodithuwakku (2016), Oktaviani 

(2017), Putri (2017) dan Najib (2017). 
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3. Variabel independen ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap harga 

saham. Artinya bahwa ROA merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham sebuah perusahaan. Jadi jika ROA mengalami kenaikan, 

maka akan terjadi penurunan terhadap harga saham. Sebaliknya jika ROA 

mengalami penurunan, maka akan terjadi kenaikan pada harga saham. 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Idawati dan Wahyudi (2015). 

Hasil konsisten dengan penelitian Murniati (2016). 

4. Variabel independen ROE berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham. Artinya bahwa ROE merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham sebuah perusahaan. Jadi jika ROE mengalami kenaikan, 

maka akan terjadi peningkatan terhadap harga saham. Sebaliknya jika 

ROE mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan pada harga 

saham.  Hasil ini konsisten dengan penelitian oleh Talamati dan 

Pangemanan (2015), Masum (2014), Sharif et al. (2015), Ghosh dan 

Ghosh (2015), Suryana dan Aditya (2016). Hasil ini tidak konsisten 

dengan penelitian Murniati (2016), dan Qaisi (2016). 

5. Variabel independen firm size berpengaruh signifikan positif terhadap 

harga saham. Artinya bahwa firm size merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi harga saham sebuah perusahaan. Jadi jika firm size 

mengalami kenaikan, maka akan terjadi peningkatan terhadap harga 

saham. Sebaliknya jika firm size mengalami penurunan, maka akan terjadi 

penurunan pada harga saham. Hasil ini konsisten dengan penelitian oleh 
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Nduta dan Muturi (2015), Purohit dan Pillai (2015), Murniati (2016), 

Allahawiah dan Amro (2012), Qaisi et al. (2016), Zaki et al. (2017), 

Suryana dan Aditia (2016), Iyappan dan Ganesamoorthy (2017). Hasil ini 

tidak konsiten dengan penelitian Jalalian (2016), Gharaibeh (2015), 

Wehantouw et al. (2017). 

 

5.2 Keterbatasan 

 Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan pada sampel yang digunakan dikarenakan masih banyak 

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang tidak 

memenuhi persyaratan pada penelitian ini untuk dapat dijadikan suatu 

sampel dalam penelitian ini. 

2. Pada penelitian ini hanya mewakili pada perusahaan yang terdapat dalam 

indeks Kompas 100. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 

sebidang di masa yang akan datang, yaitu: 

a. Perusahaan 

Perusahaan sangat perlu memperhatikan variabel EPS, DPS, ROA, ROE 

dan firm size dalam menginvestasi saham, dimana variabel tersebut 

merupakan variabel yang berpengaruh terhadap harga saham sehingga 

dapat meningkatkan harga saham perusahaan agar dapat menarik para 
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investor untuk menanamkan modal di perusahaan untuk usaha 

pengembangan perusahaan dan juga dapat berusaha memaksimalkan 

kekayaan para pemegang saham. 

b. Investor  

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai   

pertimbangan dan analisa terhadap faktor-faktor yang dapat menurunkan 

harga saham sebelum membeli, menjual, atau menahan saham sehingga 

dapat mengurangi risiko kerugian dan menghasilkan penghasilan yang baik. 

c. Akademisi 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada harga 

saham dengan menggunakan sampel perusahaan negara lain dan 

membandingkannya dengan hasil di Indonesia, serta memasukkan variabel 

lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini seperti profitability, gross 

domestic product, money supply, market to book, return on asset, exchange 

rate dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham dan 

hasilnya dapat menghasilkan adjusted R square yang lebih tinggi dari 

penelitian ini.  
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