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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan bantuan dari SPSS 12.0 for windows, yaitu dengan metode regresi 

berganda serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab 

identifikasi masalah dari penelitian ini. 

1.  Secara Simultan 

a.  Variabel CFPS, EPS, dan BVPS mempunyai pengaruh secara bersama-

sama atau secara parsial terhadap harga saham. Nilai signifikan dari 

variabel-variabel tersebut menandakan bahwa para investor sebelum 

mengambil keputusan untuk melakukan investasi, mereka memerlukan 

informasi keuangan dari emiten untuk meyakinkan bahwa perusahaan 

tersebut cukup baik untuk dijadikan tempat berinvestasi. 

b.   Pengaruh CFPS, EPS, dan BVPS terhadap harga saham yaitu sebesar 72%. 

Ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang cukup tinggi terhadap harga saham, karena sisanya hanya 

28% saja yang dipengaruhi oleh faktor lain. 

2.  Secara Parsial 

a.  Variabel CFPS secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. Nilai yang tidak signifikan ini mungkin 
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dikarenakan para investor lebih tertarik akan informasi laba perusahaan 

daripada informasi dari arus kas operasi. 

b.  Variabel EPS secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. Besar pengaruh EPS terhadap harga saham tersebut 

yaitu sebesar  52,7%. Besarnya pengaruh ini disebabkan karena para 

investor atau calon investor tertarik akan laba perusahaan yang merupakan 

salah satu indikator terpenting dalam mendeskripsikan keberhasilan 

perusahaan. 

c.  Variabel BVPS secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. Besar pengaruh BVPS terhadap harga saham 

tersebut yaitu sebesar 64,8%. Hal ini mungkin disebabkan karena para 

investor ingin mempunyai kepastian atau jaminan seberapa besar jumlah 

uang yang akan diterimanya atas satu lembar saham yang dimilikinya 

apabila suatu saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Para investor dapat 

melihat total ekuitas perusahaan untuk memperkirakan besarnya return 

yang dapat mereka terima jika terjadi likuidasi. 

 

5.2 Saran 

  Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti yang sekaligus sebagai 

penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan yang diteliti, sebaiknya memperhatikan net income dan total 

owner’s equity yang digunakan untuk menghitung EPS dan BVPS. Hal ini 

disebutkan demikian karena menurut hasil penelitian, nilai EPS dan BVPS 
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cukup tinggi dalam mempengaruhi harga saham. Dan tinggi rendahnya harga 

saham itu sendiri dapat mempengaruhi keputusan para investor atau calon 

investor untuk membeli saham emiten tersebut. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk mengambil data keuangan emiten 

lainnya dan menggunakan jumlah sampel lebih dari 30. Dengan demikian, 

diharapkan akan memberikan hasil yang lebih berguna bagi perkembangan 

perekonomian di Indonesia, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang 

listed di BEJ.  


