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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis data, kesimpulan yang bisa diambil dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan dalam uji regresi linier 

berganda adalah harga saham sedangkan variabel independen yang digunakan 

dalam uji regresi linier berganda adalah ROE dan EPS. 

2. Secara parsial, variabel independen EPS berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham dimana nilai asymp sig lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 

yaitu sebesar 0,000. Variabel independen ROE tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham dimana nilai  asymp sig lebih besar dari tingkat 

signifikansi 0.05 yaitu sebesar 0.072.  

3. Variabel yang berpengaruh pada penelitian ini adalah variabel EPS, maka dapat 

dikatakan bahwa secara parsial EPS memiliki pengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan-perusahaan rokok  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 17,788, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai EPS yang meningkat menunjukkan bahwa jumlah 

laba yang dibagikan kepada investor semakin besar sehingga dengan 

meningkatnya EPS ini akan menarik investor untuk membeli saham, dengan 

permintaan saham yang meningkat maka harga saham perusahaan juga akan ikut 

meningkat. Sedangkan ROE tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham pada 
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perusahaan-perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2013. 

 

5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian 

 

5.2.1 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian mempunyai keterbatasan yang mungkin 

dapat menimbulkan bias, antara lain sebagai berikut: 

1. Karena keterbatasan waktu, peneliti hanya menguji dua variabel yaiitu EPS 

dan ROE yang memengaruhi harga saham, sehingga peneliti tidak sempat 

menguji variabel-variabel lainnya yang dapat memengaruhi harga saham. 

2. Terbatasnya sampel penelitian yang digunakan peneliti karena hanya 

menggunakan sampe 1 industri yaitu perusahaan – perusahaan  yang bergerak 

di bidak rokok.  

3. Karena keterbatasan waktu, peneliti hanya melakukan penelitian selama 5 

tahun terakhir yaitu periode 2009-2013. 
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5.2.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor, selain rasio EPS dan ROE,  diharapkan investor juga dapat 

memperhatikan faktor faktor lain dalam pertimbangan untuk mengambil 

keputusan berinvestasi. Faktor-faktor lain yang memengaruhi harga saham 

seperti tingkat suku bunga, kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan kurs, 

dan lain-lain.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menggunakan variabel keuangan 

lainnya yang kemungkinan memengaruhi harga saham selain Earning per share 

dan Return on Equity. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan faktor-faktor 

eksternal yang kemungkinan dapat memengaruhi harga saham seperti tingkat 

suku bunga, inflasi, dan  perkembangan kurs. 


