
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empiris faktor  

fundamental perusahaan terhadap share price dengan variabel independen 

dividends per share, earnings per share, price earning ratio, dividend yield, dan 

beta pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek London FTSE 250. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab empat dan kerangka teoretis pada 

bab dua, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dividends per share memiliki pengaruh signifikan positif terhadap share 

price. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian Sharif, et 

al. (2015), Oloidi dan Bolade (2015), Majanga (2015), Ansar, et al. (2015), 

Menike dan Prabath (2014), Almumani (2014), Stephen dan Okoro (2014), 

Matthew, et al. (2014), Al-Hasan, et al. (2013), Sarwar (2013), Khan dan 

Amanullah (2012), Sharma (2011), dan Javaid (2010). Namun hasil 

penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Al-Dini, et al. 

(2011) yang menyatakan dividends per share mempunyai pengaruh yang 

signifikan negatif terhadap share price. Hasil ini juga bertolak belakang 

dengan hasil penelitian Arshad, et al. (2015), Geetha dan Swaaminathan, 

Haque dan Faruquee (2013) yang menyatakan dividends per share 

mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap share price. 

2. Earnings per share memiliki pengaruh signifikan positif terhadap share 

price. Hasil Penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian Inyiama 
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dan Ozouli (2015), Majanga (2015), Arshad, et al. (2015), Masum (2014), 

Menike dan Prabath (2014), Jatoi, et al. (2014), Javaid (2010), Shehzad dan 

Ismail (2014), Hunjra, et al. (2014), Stephen dan Okoro (2014), Vijitha dan 

Nimalathasan (2014), Matthew, et al. (2014), Almumani (2014), Sarwar 

(2013), Malhotra dan Tandon (2013), Uddin, et al. (2013), Troudi dan 

Milhem (2013), Menaje (2012), Alfaraih dan Alanezi (2011), Khan, et al. 

(2011), Al-Dini, et al. (2011), Sharma (2011), Sinaei (2010), Javaid (2010), 

dan Shubiri (2010). Hasil penelitian bertolak belakang dengan Oloidi dan 

Bolade (2015) yang menyatakan bahwa earnings per share mempunyai 

pengaruh signifikan negatif terhadap share price. Hasil ini juga bertolak 

belakang dengan Sharif, et al. (2015), Anita dan Yadav (2014), Umar dan 

Musa (2013), dan Haque dan Faruquee (2013) yang menyatakan bahwa 

earnings per share tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap share 

price.  

3. Price earning ratio memiliki pengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham. Hasil Penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian Al-Dini, 

et al. (2011). Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan 

hasil penelitian Sharif, et al. (2015), Almumani (2014), Malhotra dan 

Tandon (2013), dan Sharma (2011) yang menyatakan price earning ratio 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap share price. Hasil ini 

juga bertolak belakang dengan Oloidi dan Bolade (2015), Arshad, et al. 

(2015), Vijitha dan Nimalathasan (2014), Sarwar (2013), Uddin, et al. 
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(2013), dan Khan dan Amanullah (2012) yang menyatakan price earning 

ratio tidak mempunyai pengaruh terhadap share price. 

4. Dividend yield memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. 

Hasil Penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian Duke, et al. 

(2015), dan Khan, et al. (2011). Namun hasil penelitian tersebut bertolak 

belakang dengan hasil penelitian Sharif, et al. (2015), Masum (2014), Anita 

dan Yadav (2014), Hunjra, et al. (2014), Matthew, et al. (2014), Malhotra 

dan Tandon (2013), dan Sharma (2011) yang menyatakan dividend yield 

mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap share price. Hasil ini juga 

bertolak belakang dengan hasil penelitian Naveed dan Ramzan (2013) yang 

menyatakan dividend yield mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

share price. 

5. Beta memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Hasil 

Penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian Hatta dan Dwiyanto 

(2012) yang menyatakan beta tidak memiliki pengaruh share price. Hasil 

penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Mittal (2015), 

dan Sinaei (2010) yang menyatakan beta mempunyai pengaruh signifikan 

positif terhadap share price.   

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, penulis juga mendapatkan beberapa keterbatasan, di 

antaranya: 
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1. Tidak semua perusahaan dapat dijadikan sampel dalam penelitian tersebut 

karena tidak semua perusahaan melakukan pembayaran dividen secara 5 

tahun berturut-turut sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil regresi 

yang diteliti dalam mencerminkan kondisi suatu perusahaan go public yang 

terdapat di Bursa Efek London FTSE 250. 

2. Terdapat perusahaan yang tidak menerbitkan data laporan keuangan secara 

lengkap berturut-turut lima tahun dari tahun 2010-2014, sehingga jumlah 

sampel penelitian menjadi kurang. 

 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Menerapkan analisis fundamental dengan menitikberatkan pada rasio 

finansial yang signifikan seperti variabel dividends per share yang semakin 

tinggi dengan memberikan dividen yang tinggi akan meningkatkan 

pembelian saham, earnings per share yang semakin tinggi dengan 

memperbanyak laba yang dihasilkan perusahaan sehingga menarik investor, 

price earnings ratio  yang semakin tinggi juga akan menarik investor 

dengan menahan laba yang diperoleh perusahaan sehingga pendapatan per 

saham lebih rendah, dan dividend yield yang semakin tinggi akan menarik 

minat investor untuk memprediksi fluktuasi harga saham. 

Erwin, Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham: Studi Kasus Bursa Efek London FTSE 250, 2016 
UIB Repository©2016



b. Menerapkan pembayaran dividen sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan yang akan menghasilkan keuntungan (profit) bagi perusahaan 

serta investor tertarik untuk berinvestasi. 

2. Bagi Investor 

a. Memberikan edukasi kepada investor bahwa pentingnya analisis 

fundamental agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi pada suatu perusahaan untuk meningkatkan kekayaan 

para investor. 

b. Menganalisis dividends per share, earnings per share, price earnings ratio 

dan dividend yield yang tinggi juga akan meningkatkan harga saham. 

c. Memberikan saran kepada Bursa Efek London untuk menyediakan 

informasi data finansial perusahaan selama 10 periode, agar investor dapat 

menganalisis data fundamental lebih akurat. 

3. Bagi Akademis 

a. Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian atau 

yang disebut sebagai longitudinal study. Hal ini disarankan agar hasil 

penelitian yang diperoleh lebih akurat dalam mencerminkan kondisi harga 

saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek London. 

b. Memperbanyak variabel fundamental seperti book value per share, return 

on asset, dan dividend payout ratio agar didapatkan hasil penelitian yang 

lebih akurat mengenai mekanisme fluktuasi harga saham. 
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