
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari total asset, total liabilitas 

dan total ekuitas terhdap harga saham perusahaan kontruksi yang terdafatar di Bursa 

Efek Indonesia 2012-2016. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah 

diuraikan 

pada bab 4 sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Total Aset sebagai variable independen X1 yang diuji terhadap variable dependen Y 

yaitu harga saham dengan hasil yang tidak signifikan dengan uji t yang telah dilakukan. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai variabel total asset  (X1) sebesar 0.000 dengan 

signifikansi sebesar 0,445 dan ≥ 0,05 yang berarti bahwa hasil hipotesa tersebut ditolak. 

2. Pengaruh total liabilitas yang bertindak sebagai variabel X2 tidak berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan Y. Hasil penelitian ini memberikan hasil ditolak atas 

hasil uji yang telh dilakukan oleh peneliti. Hasil pengujian menunjukkan nilai variabel 

total aset (X2) sebesar -12.963 dengan signifikansi sebesar 0, .794 dan > 0,05 yang 

berarti bahwa hasil hipotesa tersebut ditolak. 

3. Pengaruh total ekuitas sebagai variable independen X3 yang diujikan terhadap 

variable Y yait harga saham dimana hasil tidak signifikan. Hasil pengujian 

menunjukkan nilai variabel ukuran perusahaan (X3) sebesar -0.001 dengan signifikansi 

sebesar 0.554 dan > 0,05 yang berarti bahwa hasil hipotesa tersebut ditolak. 

4. Secara seimultan variable independen total asset X1, total liabilitas X2 dan total 

ekuitas X3 yang diujikan terhadap variable dependen Y harga saham ditolak atas uji f 



 

 

yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil uji F untuk total asset, total liabilitas dan total 

ekuitas. Nilai signifikan 0,269 ≥ 0,05. 

5.2 Ketebatasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Sampel perusahaan yang diambil hanya terbatas pada perusahaan kontruksi tahun 

2012-2016 saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dimana jumlah sampel 

penelitian sangat kecil yaitu sebanyak 9 perusahaan untuk sebagai koresponden 

sehingga hasil yang didapat kurang baik. 

b. Komponen variable independen yang digunakan dalam penelitian masih kurang 

akurat yang meliputi total asset sebagai X1 total liabilitas sebagai X2 dan total ekuitas 

sebagai X3 dengan hasil yang telah diolah oleh peniliti dengan hasil 31% atas uji 

determisansi R
2
 pada tabel 4.14. Untuk penelitian yang akan dating diharapkan bisa 

memberikan hasil yang lebih signifikan dengan varabel independen yang lain seperti 

solvabilitas, likuiditas, ROA dan rasio keuagan lainnya. 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penelti 

mengajukan saran dalam upaya perbaikan penulisan untuk penelitian selanjutnya antara 

lain: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian, tidak hanya 

pada perusahaan kontruksi dan periode penelitian ditambah waktunya supaya di peroleh 

hasil penelitian yang akurat dalam jangka panjang secara signifikan. 

b. Penelitian selanjutnya diahrapkan variabel hendaknya di tambah dengan variabel 

yang lain yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Hal ini tidak terinti pada 



 

 

variable dasar atau inti seperti halnya asset. Liabilitas dan ekuitas saja tetapi bisa 

dilakukan dengan penelitian terhadap variable independen lain seperti solvabilitas, 

likuiditas, ROA dan rasio keuagan lainnya. 

 


