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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini 

audit, ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan terhadap harga saham. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan pemilihan sampel 

dengan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis 

yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Opini audit tidak berpengaruh terhadap harga saham (dikarenakan investor 

lebih menggunakan faktor lain serta menganalisis menggunakan analisis 

teknikal dalam mengambil keputusan untuk membeli saham perusahaan 

tersebut) 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap harga saham 

(dikarenakan semakin besar perusahaan tersebut semakin juga dikenal banyak 

orang sehingga menjadi pertimbangan dalam membali saham tersebut) 

3. Rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham (dikarenakan 

investor lebih menggunakan analisis teknikal dalam mengambil keputusan 

untuk membeli saham perusahaan tersebut) 

4. Rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham (dikarenakan 

investor lebih analisis teknikal dalam mengambil keputusan untuk membeli 

saham perusahaan tersebut) 
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5. Rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham. (dikarenakan 

investor lebih menggunakan analisis teknikal dalam mengambil keputusan 

untuk membeli saham perusahaan tersebut) 

6. Rasio Ukuran Pasar tidak berpengaruh terhadap harga saham. (dikarenakan 

investor lebih menggunakan analisis teknikal dalam mengambil keputusan 

untuk membeli saham perusahaan tersebut) 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian yang perlu diungkapkan agar 

penelitian di masa mendatang dapat dilakukan lebih baik. 

1. Kesulitan dalam memperoleh data annual report perusahaan sektor 

pertambangan secara lengkap, hal ini disebabkan adanya perusahaan yang 

tidak mencantumkan annual reportnya pada website perusahaan.  

2. Penelitian ini terbatas pada perusahaan pertambangan yang menyajikan 

annual report dalam rupiah tanpa memperhatikan annual repot yang 

menyajikan dalam dollar 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan saran bagi peneliti selanjutnya: 

1. Sampel yang digunakan disarankan mengunakan sektor manufaktur dalam 

penelitian yang akan dilaksanakan. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti nilai tukar 

rupiah, dan index good corporate government. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan yang 

menyajikan annual report baik dalam rupiah maupun dalam dollar. 


