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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel return on equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham, dimana setiap kenaikan return on equity (ROE) sebesar 1 satuan 

akan menaikan harga saham sebesar 0.244.  

2. Variabel debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

harga saham, dimana setiap kenaikan debt to equity ratio (DER) sebesar 1 

satuan akan menurunkan harga saham sebesar 0.219. 

3. Variabel nilai tukar (kurs) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

dimana kenaikan nilai tukar (kurs) tidak akan mempengaruhi harga saham. 

 

5.2. Saran 

     Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Para investor perlu memperhatikan fluktuasi return on equity (ROE) dan debt 

to equity ratio (DER). Hal ini harus dilakukan karena hasil analisis membuktikan 

bahwa kedua variabel tersebut signifikan memengaruhi harga saham. Dengan 

demikian investor akan dapat menghindari kerugian akibat jatuhnya harga 

saham apabila return on equity (ROE) turun dan debt to equity ratio (DER) 

naik. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menambahkan variabel lainnya ke 

dalam model yang diduga berpengaruh terhadap harga saham, karena pada 

penelitian ini nilai r-square masih tergolong rendah (kurang dari 20%). 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

     Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian, diantaranya yaitu: 

1. Penelitian ini terbatas pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020, sedangkan 

masih banyak perusahaan dari berbagai sektor yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang masih perlu diteliti. 

2. Jumlah variabel yang diteliti dalam penelitian ini sangat terbatas, sedangkan 

masih banyak variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap harga 

saham. 

 

5.4. Implikasi Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang berarti bagi 

berbagai pihak, yaitu: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang dicerminkan melalui informasi 

laporan keuangan. Kinerja perusahaan yang baik akan menunjukkan prospek 

yang menjanjikan sehingga akan dapat menaikkan harga saham perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para 

investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal untuk dapat 

menghindari risiko investasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian, 



72 
 

 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan 

referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan 

bidang dan kajian yang sejenis. 

 

 

 

 


