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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1. Kesimpulan 

Harga saham yang berlaku di pasar bursa efek tidak selamanya berada 

dalam kondisi yang tetap. Hal ini terjadi karena harga saham mampu dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor yang di akibatkan oleh perusahaan dan 

masih terkontrol oleh pihak manajemen perusahaan disebut faktor internal. Faktor 

eksternal ialah faktor yang bukan berasal dari perusahaan dan keadaaannya tidak 

dapat terkendali oleh pihak perusahaan. Melalui uji regresi serta analisis, penelitian 

bertujuan untuk mengetahui dampak ROA, ROE, NPM, EPS, DER, DAR, nilai 

buku ekuitas per saham, ukuran perusahaan, pengungkapan CSR, environmentally 

sensitive industries, interaksi antara environmentally sensitive industries dengan 

CSR Disclosure terhadap harga saham. Berdasarkan hasil analisis penelitian serta 

analisis uji hipotesis bab empat menunjukkan bahwa ROA, nilai buku ekuitas per 

saham, enviromentally sensitive industries memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham. Untuk variabel EPS, ukuran perusahaan, dan interaksi antara 

enviromentally sensitive industries denganCSR Disclosure terdapat pengaruh 

signifikan positif terhadap harga saham. Variabel ROE, NPM, DER, DAR dan 

pengungkapan CSR tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap harga saham.  

 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat bermanfaat 

bagi pembelajaran serta dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnnya. Adanya 
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perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan setelah audit dari 

periode 2013-2017 serta tidak terdapat informasi pengungkapan CSR sehingga 

sampel yang digunakan berkurang. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

perolehan datanya bersifat sekunder sehingga sangat bergantung terhadap laporan 

keuangan perusahaan yang terdapat di BEI. Dalam penelitian terhadap harga saham 

tidak mempertimbangkan variabel indikator ekonomi yang akan memepengaruhi 

harga saham seperti nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga dan inflasi. Dalam 

pengukuran variabel pengungkapan CSR di dalam penelitian ini diperoleh hanya 

berdasarkan interpretasi atau tingkat pemahaman peneliti terhadap item informasi 

CSR yang terdapat dalam laporan tahunan sehingga informasi pengungkapannya 

bersifat subjektif.  

 

 

5.3  Rekomendasi Penelitian 

Beberapa saran dan rekomendasi penelitian yang dapat menjadi informasi 

pertimbangan yang berguna adalah untuk peneliti kedepannya dapat semakin 

memperluas sampel penelitian dengan menambah periode pengamatan sehingga 

sampel penelitian yang digunakan lebih besar dan akurat. Serta penambahan 

variabel independen berupa variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan variabel makro 

ekonomi yang terdiri dari peredaran utang dan pengeluaran pemerintah untuk 

penelitian kedepannya. Untuk mengurangi informasi yang subjektif mengenai 

pengungkapan CSR sebaiknya perusahaan di Indonesia dalam pengungkapan 

informasi CSR terdiri dari indeks CSR sehingga informasi pengungkapan lebih 

akurat dan tepat 
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