Simpulan dan saran

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis
pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada sektor F&B, dengan
indikaor ROA,ROE dan EPS. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji
t untuk pengujian secara simultan dan uji F untuk pengujian secara parsial
menunjukan bahwa:
1. Berdasarkan uji pengaruh secara simultan dengan menggunakan uji F
menunjukana bahwa indikator ROA,ROE dan EPS memiliki pengaruh secara
simultan terhadap harga saham dengan nilai Pvalue 0,00 < 0,05 yang berarti
H0 ditolak, dimana hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh putri (2011) yang menyatakan bahwa secara simultan CR,
DER, ROA, ROE dan EPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
harga saham.
2. Berdasarkan uji pengaruh secara parsial menunjukan, bahwa yang memiliki
pengaruh terhadap harga saham dengan tingkat signifikansi 0.000 atau 0%
yaitu variabel ROA dan ROE dimana hal ini membuktikan bahwa hipotesis
dua dan hipotesis tiga H0-nya ditolak karena Pvalue ≤ 5%, dengan begitu
ROA dan ROE secara signifikan memiliki pengaruh secara simultan terhadap
harga saham, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Trisno &
Fransiska (2003) yang menyatakan bahwa ROA dan ROE memiliki pengaruh
secara signifikan terhadap harga saham. Tetapi hasil ini tidak sejalan dengan
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penelitian yang dilakukan Sasongko & Nila (2006) dimana ROA dan ROE
tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham.
3. EPS tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap harga saham. Hal ini
ditunjukan dengan hasil hitung uji t dikarenakan Pvalue > 5% dimana
Pvalue dari EPS sebesar 0.190 atau sebesar 19% yang berarti tidak terdapat
pengaruh yang signifikan antara EPS terhadap harga saham.
5.2 Saran
Saran untuk perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang
lengkap terhadap investor maupun calon investor dengan memberikan analisis
kinerja keuangan perusahaan.
Untuk para investor penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan
untuk pengambilan keputusan, akan tetapi dengan keterbatasan dari penelitian
ini, para investor dan calon investor diharapkan menggunakan sumber lain
sebagai tambahan informasi, karena masih terdapat banyak variabel rasio yang
bisa dijadikan bahan pertimbangan, seperti CR, DER, EVA, NPM dan yang
lainnya.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat sedikit
sehingga tidak dapat meneliti seluruh indikator kinerja keuangan. Maka
diharapkan kedepannya untuk penelitian selanjutnya gunakan sampel yang
lebih besar, sehingga cakupan data mencukupi kebutuhan penelitian dan dapat
menunjukan hasil yang lebih baik.
Keterbatasan data dalam penelitian ini ditemui penulis yaitu periode
waktu laporan keuangan dimana laporan keuangan yang diterbitkan
perusahaan periodenya tidak lengkap. Maka diharapkan untuk penelitian
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selanjutnya variabel yang digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan
diharapkan ditambahkan rasio-rasio yang lain yang mendukung penelitian.
Jumlah sampel yang diambil peneliti terbatas oleh metode purposive
sampling yang digunakan peneliti sehingga membatasi jumlah perusahaan,
maka lebih baik jika mengambil sampel yang leih luas.
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