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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

 Analisa ini berguna untuk mengetahui dampak variabel independen 

terhadap variabel dependen pada perusahaan yang sudah terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2013 - 2017. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah return on equity, book value per share, earning per share, dividend per 

share, dividend yield, price earning, dan debt to total assets terhadap harga saham. 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab yang sebelumnya, peneliti 

menyimpulkan ke dalam beberapa poin:  

1. Harga saham dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen return 

on equity, book value per share, earning per share, dividend per share, 

dividend yield, price earning, firm’s size dan debt to total assets. 

2. Harga saham dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh earning per 

share. EPS menggambarkan besarnya earning yang akan diperoleh 

investor per lembar saham. Tinggi nya eps perusahaan mencerminkan 

bahwa perusahaan mempunyai hasil kinerja yang bagus sehingga bisa 

membagikan earning kepada investor dan hal ini juga akan menunjang 

naiknya harga saham perusahaan. 

3. Price earning berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. P/E 

menunjukkan perbandingan antara earning yang dihasilkan dengan harga 

saham yang dibayarkan. Apabila P/E tinggi berarti payout yang dibayar 

perusahaan tinggi, sehingga demand akan saham tersebut naik dan akan 

meningkatkan harga saham perusahaan. 
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4. Return on equity berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya return on equity tidak menjamin 

akan naiknya harga saham perusahaan, karena dengan return on equity 

yang tinggi, perusahaan bisa saja mendapat pengembalian di bawah 

weighted average cost of capital dan ini dapat menurunkan nilai 

perusahaan. 

5. Harga saham dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh book value per 

share. Poin ini mengindikasikan bahwa nilai saham akan meningkat 

seiring dengan meningkat nya book value.  

6. Dividend per share berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar dividen per lembar saham, 

maka akan semakin banyak investor yang tertarik sehingga harga saham 

akan ikut naik. 

7. Harga saham di pengaruhi secara signifikan tetapi negatif oleh Dividend 

yield. Poin ini mengindikasikan bahwa tingginya rasio dividend yield 

perusahaan tidak menjamin akan naiknya harga saham perusahaan, karena 

dividend yield yang tinggi itu berarti perusahaan membagikan sebagian 

besar labanya dalam bentuk dividen, dan dapat menyebabkan dana interim 

perusahaan menurun dan ini akan menghambat pertumbuhan perusahaan.  

8. Debt to total assets berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. 

Hal ini mengindikasikan bahwa debt ratio yang tinggi akan meningkatkan 

harga saham perusahaan. 
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9. Harga saham di pengaruhi secara signifikan dan positif oleh Firm’s size. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan maka harga 

saham akan semakin tinggi. Karena perkembangan suatu perusahaan 

berasal dari kinerja nya, semakin bagus kinerja suatu perusahaan maka 

perusahaan tersebut akan semakin berkembang (besar). 

 

5.2       Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian dilakukan menggunakan 

data sekunder yaitu data laporan tahunan perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 

Akan tetapi, ada banyak laporan tahunan perusahaan yang tidak lengkap dari 

tahun 2013 sampai tahun 2017, jadi penelitian tidak dapat dilakukan terhadap 

perusahaan tersebut.  

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti kepada peneliti yang akan 

datang adalah sebaiknya peneliti berikutnya dapat menambah jumlah sampel 

pengamatan dan rentang waktu penelitiannya sehingga hasil penelitian bisa jauh 

lebih akurat. 
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