
BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:  

1. Uji T untuk menguji secara parsial hubungan variabel independent dengan 

variabel dependentnya mengenai pengaruh Return On Assets, Return On 

Equity, Earning Per Share, Debt To Equity Ratio dan deviden Per Share 

terhadap Harga Saham. Sehingga dari hasil uraian sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: Return On Assets, Return On Equity, Earning Per Share 

berpengaruh terhadap Harga saham pada perusahaan Barang dan Konsumsi. 

Sedangkan untuk variabel Debt To Equity Ratio dan Deviden Per Share tidak 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Barang dan Konsumsi  

2. Uji F untuk menguji secara simultan hubungan variabel independent dengan 

variabel dependentnya variabel Return On Assets, Return On Equity, Earning Per 

Share, Debt To Equity Ratio dan deviden Per Share secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan Barang dan Konsumsi.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah perusahan yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu 18 perusahaan 

2. Periode pengamatan hanya 4 tahun antara 2009 – 2012 relatif pendek.  

3. Variabel yang digunakan hanya 5 variabel. 



5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan 

keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui 

hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 

1. Bagi investor diharapkan lebih teliti mengamati perkembangan kinerja 

perusahaan, sehingga dalam berinvestasi dapat memperoleh return yang 

diharapkan. 

2. Investor juga perlu meningkatkan kemampuan pemahamannya terhadap 

variabel-variabel yang terkait dengan instrumen pasar modal (harga saham) 

baik variabel fundamental maupun variabel terikat agar investor dapat 

membuat keputusan yang akan dapat memaksimalkan dananya. 

3. Bagi penelitian yang akan mengambil tema yang sama, sebaiknya 

menggunakan model yang berbeda untuk mengukur harga saham atau dapat 

menambah dan mengganti variabel penelitian dan memperpanjang periode 

penelitian dan tidak hanya dari segi faktor fundamental, bisa juga 

menambahkan faktor teknikal untuk membuktikan kembali hipotesis dalam 

skripsi ini. 

 

 

 


