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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel yang tidak berdampak 

signifikan adalah ROA dan ROE. Variabel DPS, EPS, PER berdampak signifikan 

positif pada harga saham. Hanya variabel DPR yang berdampak negatif 

siginifikan pada harga saham. 

 Berdasarkan dari hasil pengujian dalam bab 4 dan penetian terdahulu, 

maka kesimpulan dari hasil uji adalah: 

1. ROA tidak berdampak signifikan pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang memiliki hasil observasi yang 

sama adalah Vora (2018) dan Dadrasmoghadam dan Akbari (2015). 

Sedangkan beberapa penelitan lainnya yang memiliki hasil yang berbeda 

adalah Manoppo (2015), Murniati (2016), Issah (2015), Kohansal et al. 

(2013), Arkan (2016), Surya dan Hasbi (2015), dan Purnamasari (2015). 

2. ROE tidak berdampak signifikan pada harga saham perusahaan yang 

tedaftar di BEI. Peneliti terdahulu yang memiliki hasil yang sama adalah 

Talamati dan Pangemanan (2015), Mogonta dan Pandowo (2016), dan 

Vora (2018). Adapun penelitian terdahulu yang memperoleh hasil yang 

tidak sama pada penelitian ini adalah Akbari (2015), Kohansal (2013), 

Arkan (2016), Majanga (2015), Purnamasari (2015), Masum (2014) dan 

Kamar (2017), Issah (2015), Sharif et al. (2015), dan Murniati (2016).  

3. EPS berdampak positif signifikan pada harga saham perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Peneliti terdahulu yang memperoleh hasil yang sama 
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adalah Suparningsih (2017), Vora (2018), Nduta dan Muturi (2015), 

Talamati dan Pangemanan (2015), Manoppo (2015), Poudel (2016), 

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

(2015), Mogonta dan Pandowo (2016), Masum (2014), Valenkar (2017), 

Vora (2018), dan Majanga (2015), Shah dan Noreen (2016). Sedangkan 

penelitan Inyiama dan Helen (2015) mendapat hasil dampak negatif 

sedangkan Mogonta dan Pandowo (2016), Islam et al. (2014), Ahmed 

(2018), dan Warrad (2017) menyatakan EPS tidak berdampak signifikan 

pada harga saham. 

4. PER berdampak positif signifikan pada harga saham perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Peneliti lainnya yang mendukung hasil observasi ini 

adalah  Arslan (2014), Geetha dan Swaaminathan (2015), dan Arkan 

(2016). Namun peneliti lain yang hasilnya tidak sependapat adalah 

Suparningsih (2017) dan Warrad (2017). 

5. DPS berdampak positif signifikan pada harga saham perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Adapun hasil penelitian yang memperoleh hasil yang 

sama adalah Ahmed (2018), Poudel (2016), Mathew et al. (2014), Nduta 

dan Muturi (2015), Warrad (2017), Velankar (2017), Inyiama dan Helen 

(2015), dan Majanga (2015). Hasil penelitian yang tidak sama adalah 

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

6. DPR berdampak negatif signifikan pada harga saham perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Hasil observasi yang memiliki hasil yang sama adalah 

Shawawreh (2014), dan Shah dan Noreen (2016). Hasil penelitian yang 
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tidak memiliki hasil yang serupa adalah Sharif et al. (2015), Mathew et al. 

(2014), dan Aleyami dan Adebayo (2013). 

 

 5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini ada keterbatasan yang dapat dibahas untuk 

selanjutnya yaitu:  

a. Sampel data yang dikumpulkan hanya sejumlah 98 perusahan dari 540 

perusahaan yang terdapat di BEI dengan total data 490 yang telah di 

outlier dalam kurun waktu 2013 hingga 2017. 

b. Penelitian ini menggunakan 6 variabel bebas yang diobservasi dalam 

penelitian ini yaitu ROE, EPS, ROA, PER, dan DPS dengan variabel 

terikat merupakan harga saham. 

 

5.3 Rekomendasi 

Hasil dari diskusi dan hasil tes data yang telah dilakukan, ada rekomendasi 

yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian di masa mendatang yaitu:   

a. Bagi perusahaan sangat penting dalam meningkatkan pembagian 

dividennya karena dalam observasi ini PER, EPS, dan DPS berdampak 

positif signifikan pada harga saham. Oleh karena itu dengan meningkatkan 

ketiga variabel ini dapat menarik minat investor untuk membeli saham 

karena tujuan dari melakukan investasi adalah laba yang banyak. 

b. Penulis juga mengharapkan kepada perusahaan untuk memanfaatkan profit 

sebaik mungkin dan konsistensi dalam pembagian dividen. 

Ricky. Pengaruh EPS, ROA, ROE, PER, dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository © 2019



46 
 

 
Universitas International Batam 

c. Bagi investor harga saham yang tinggi dapat memperoleh laba yang 

banyak. Karena EPS perusahaan yang tinggi akan menunjukan perusahaan 

sedang dalam kondisi yang baik dan pembagian dividen yang banyak.  

d. Bagi peneliti yang akan datang dapat menambahkan jumlah data 

perusahaan agar hasilnya lebih akurat, memperpanjang periode penelitian, 

serta menambah variabel lainnya yang dapat diperkirakan memiliki 

hubungan terhadap harga saham dan juga lebih akurat seperti : inflasi, 

Debt to Equity Ratio, Firm Size, Kurs, Interest Rate, dan Dividend Yield. 
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