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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan 

untuk diteliti yaitu EPS, DPS, DPR, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kurs 

valuta asing, dan GDP. Variabel kontrol yang terdiri dari pertumbuhan aset, 

ukuran perusahaan dan earning volatility. Variabel dependen yang terdiri dari 

harga saham.  

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa EPS 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap harga saham dapat dibuktikan. 

Kinerja perusahaan yang menghasilkan laba atau probabilitas tinggi akan 

mendorong para investor untuk menanamkan sahamnya ke perusahaan sebaliknya 

jika rasio terhadap laba untuk setiap saham rendah dapat menyebabkan peminat 

untuk menanamkan saham rendah. Peminat investor yang rendah secara otomatis 

mengakibatkan harga saham turun. Hasil ini membuktikan bahwa perusahaan 

dengan EPS yang tinggi dianggap memiliki future growth opportunities yang 

bagus, sehingga mengundang ketertarikan investor untuk berinvestasi ke dalam 

perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan permintaan saham perusahaan tersebut 

naik dan akan meningkatkan harga dari saham tersebut (Intan, 2009 dan Kasmir, 

2012). 

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa DPS 

berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham dapat dibuktikan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa dividen merupakan salah satu bentuk pengembalian yang 
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diharapkan oleh investor ketika melakukan investasi. Saham yang membayar 

dividen berturut-turut dan memiliki DPS yang tinggi akan mengundang 

ketertarikan investor. Seiring dengan kenaikan permintaan akan saham tersebut, 

maka akan terjadi juga kenaikan harga pada saham tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembayaran dividen merupakan salah satu return yang diharapkan investor 

di Indonesia, yang turut mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan 

investor dalam berinvestasi saham (Intan, 2009). 

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa DPR 

berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham dapat dibuktikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembayaran persentase laba yang dibayarkan dalam bentuk 

dividen merupakan salah satu return yang diharapkan investor di Indonesia, yang 

turut mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan investor dalam 

berinvestasi saham. Dividen yang tinggi mengundang ketertarikan investor untuk 

berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan permintaan 

saham perusahaan tersebut naik dan akan meningkatkan harga dari saham tersebut 

(Sutrisno, 2009). 

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa tingkat 

inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham tidak dapat 

dibuktikan. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negara yang berada 

dalam keadaan yang bagus, yang ditandai dengan tingkat inflasi yang rendah tidak 

langsung mencerminkan aktivitas investasi masyarakat yang turut menjadi aktif. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat inflasi rendah, tidak sepenuhnya 

mempengaruhi investor untuk menanamkan aset. Hal ini menunjukkan bahwa 
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tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pergerakan harga 

saham di Indonesia (Adrangi et al.,2010). 

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa tingkat 

suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham tidak dapat 

dibuktikan. Kebijakan mengenai tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia tidak mempengaruhi perilaku investor dalam melakukan investasi ke 

dalam pasar saham. Tingkat pengembalian dan risiko dari investasi saham yang 

bervariasi menjadi tantangan dan daya tarik tersendiri bagi investor yang tidak 

bisa dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan kebijakan Bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga tidak 

mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasi (Adam et al., 

2010). 

Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa kurs 

valuta asing berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham tidak dapat 

dibuktikan. Kebijakan mengenai kurs valuta asing yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia tidak mempengaruhi perilaku investor dalam melakukan investasi ke 

dalam pasar saham Indonesia. Hal tersebut terjadi karena bisa jadi adanya 

perbedaan sasaran masing masing perusahaan yang sebagian mengandalkan impor 

dan sebagian lagi pada kegiatan ekspor. Beberapa investor jangka panjang 

menganggap bahwa dampak fluktuasi nilai tukar Rupiah hanya sementara 

sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan kurs valuta asing tidak begitu mempengaruhi 

keputusan investor dalam melakukan investasi (Rachmadhanto dan Raharja, 

2014). 
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Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan bahwa GDP 

berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham tidak dapat dibuktikan. Hasil 

ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negara yang berada dalam keadaan yang 

bagus, yang ditandai dengan tingkat GDP yang tinggi tidak langsung 

mencerminkan aktivitas investasi masyarakat yang turut menjadi aktif. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan GDP, tidak sepenuhnya 

pertumbuhan tersebut dialokasikan atau diinvestasikan kembali ke dalam pasar 

saham. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP tidak memiliki pengaruh 

langsung terhadap pergerakan harga saham di Indonesia. 

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H8) yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan aset berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham tidak 

dapat dibuktikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan aset tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini disebabkan pertumbuhan 

aset yang tinggi tidak berpengaruh langsung terhadap investor untuk menanamkan 

aset ke dalam perusahaan sehingga tidak mempengaruhi harga saham. 

Hasil pengujian hipotesis kesembilan (H9) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham dapat 

dibuktikan. Perusahaan yang dengan ukuran yang besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih 

besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. 

Perusahaan yang stabil dan dengan laba yang besar akan mendorong investor 

untuk melakukan investasi. Hal ini menyebabkan permintaan saham perusahaan 

tersebut naik dan akan meningkatkan harga dari saham tersebut (Jogiyanto, 2010). 
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Hasil pengujian hipotesis kesembilan (H10) yang menyatakan bahwa 

earning volatility berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham dapat 

dibuktikan. Perusahaan yang memiliki tingkat pendapatan yang stabil 

memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko 

yang rendah untuk berinvestasi. Sinyal yang diberikan perusahaan mengenai 

kestabilan laba perusahaan akan mempengaruhi para investor untuk membeli 

saham perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan, tingkat risiko bisnis 

dan potensi kebangkrutan perusahaan menjadi salah satu bahan yang turut 

mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi 

saham (Khurniaji, 2013). 

Hasil uji R-square sebesar 66,03% yang artinya variabel EPS, DPS, 

DPR, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kurs valuta asing, GDP, pertumbuhan 

aset, ukuran perusahaan, dan earning volatility mempengaruhi variabel harga 

saham sebesar 66,03% .  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Sampel yang terdapat dalam penelitian ini cukup minim mengingat 

periode yang diteliti hanya 5 tahun dan hanya menggunakan data yang 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

2. Penelitian ini hanya meneliti data per akhir tahun.  

3. Variabel penelitian yang digunakan penelitian masih terbatas. 
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5.3 Rekomendasi Penelitian 

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Penulis berharap agar untuk penelitian yang akan dilakukan di masa yang 

akan datang dapat menambah jumlah periode penelitian dan memperluas 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya sehingga 

penelitian yang dihasilkan lebih signifikan. Sebagai contoh, masa yang 

dapat diambil untuk penelitian selanjutnya selama 10 tahun dan jumlah 

sampel yang digunakan adalah semua perusahaan yang ada di BEI.   

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti data per semester, 

triwulan, bulanan, maupun mingguan agar hasil penelitian yang 

dihasilkan lebih tepat sebagai contoh ambil laporan keuangan per 

triwulan bukan laporan keuangan tahunan.  

3. Penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan jurnal 

penelitian terdahulu dan juga teori pendukung lainnya dalam jumlah yang 

lebih banyak. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menemukan landasan 

teori, pendekatan pengumpulan data, pendekatan pengujian data, serta 

rancangan perumusan model penelitian yang lebih akurat. Penulis juga 

berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menambah lebih banyak 

faktor seperti profitability, leverage, money supply, serta variabel lainnya 

yang tidak terdapat dalam model ini (Intan, 2010). 
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