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    BAB V 

                  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh inflasi, suku 

bunga, produk domestik bruto, rasio pembayaran dividen, rasio harga saham 

terhadap laba perlembar saham dan tingkat pengembalian terhadap ekuitas 

terhadap investasi harga saham yang ada di Indonesia. Penelitian ini mengunakan 

51 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 

dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

pada bab empat maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Inflasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Osisanwo dan Atanda (2012), 

Adaramola dan Olugbenga (2011), Makan et al. (2012), Srinivasan (2011), 

Subeniotis et al. (2011), dan El-Nader dan Alraimony (2012) akan tetapi 

penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Adam dan 

Tweneboah (2008) yang menyatakan bahwa inflasi memberikan pengaruh 

signifikan positif terhadap harga saham. 

2. Suku bunga memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga 

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

konsisten dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maku dan 

Atanda (2010). Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan hasil 
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penelitian dari Miseman et al. (2013), Ullah et al. (2014), Pilinkus dan 

Boguslauskas (2009), dan Al-Mutairi dan Al-Omar (2007) yang 

menyatakan suku bunga memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap 

harga saham. 

3. Produk domestik bruto memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian 

ini konsisten dengan hasil dari penelitian Osisanwo dan Atanda (2012), 

akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Azam (2011), Adaramola dan Olugbenga (2011), Hsing 

(2014), dan Somoye et al. (2009) yang menyatakan produk domestik bruto 

memberikan pengaruh signifikan positif terhadap harga saham. 

4. Rasio pembayaran dividen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian 

ini konsisten dengan hasil dari penelitian Sharma (2011), Hunjra et al. 

(2014) dan Azam (2011). 

5. Rasio harga saham terhadap laba perlembar saham memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini konsisten dengan hasil dari penelitian 

Sharma (2011). Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Al-Dini et al. (2011) yang menyatakan 

rasio harga saham terhadap laba perlembar saham memberikan pengaruh 

signifikan negatif terhadap harga saham. 
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6. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini konsisten dengan hasil dari penelitian Kabajeh et 

al. (2012), akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Khan et al. (2011) dan Hunjra et al. (2014) yang 

menyatakan tingkat pengembalian terhadap ekuitas memberikan pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap harga saham. 

 

5.2  Keterbatasan 

      Beberapa keterbatasan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengunakan beberapa variabel dari makro ekonomi dan 

rasio keuangan sehingga hasil penelitian yang dilakukan hanya 

terdapat beberapa variabel yang memberikan pengaruh terhadap harga 

saham. 

2. Periode dari pengamatan yang relatif singkat untuk penelitian yang 

dilakukan yaitu hanya lima tahun. Hal ini membuat kemungkinan 

adanya perubahan data penelitian yang mungkin terjadi. 
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5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam hal penerapan bagi 

pengembangan teori antara lain : 

1. Rekomendasi bagi perusahaan  

Menerapkan analisis keuangan serta pengamatan pasar saham untuk 

melakukan prediksi terhadap perubahan dari harga saham. 

2. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya 

Memperpanjang horizon penelitian (lebih dari lima tahun). Hal ini 

disarankan agar hasil dari penelitian menunjukkan model yang tepat 

dan lebih akurat dalam menganalisis harga saham perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta memperbanyak variabel makro 

ekonomi dan rasio keuangan agar didapatkan hasil penelitian yang 

lebih akurat terhadap perubahan harga saham. 

3. Rekomendasi bagi Bursa Efek Indonesia 

Dalam penelitian tentang investasi harga saham, masih terdapat banyak 

laporan keuangan yang kurang lengkap dari segi pengambilan sehingga 

tidak dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Sebagai fasilitator 

pasar modal, BEI di Indonesia harus mengawasi secara baik terkait 

dengan laporan keuangan sehingga laporan keuangan perusahaan dapat 

menjadi pedoman bagi manajemen perusahaan dalam penilaian yang 

lebih transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan. 

 


