
68

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan

terhadap variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER),

Price Book Value (PBV), dan Economic Value Added (EVA) maka

diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Secara parsial variabel EPS dan PER signfikan berpengaruh terhadap

harga saham indeks LQ45 periode 2014-2017, hal ini dibuktikan oleh

hasil uji statistik t diperoleh nilai t hitung EPS sebesar 11,077 > t tabel

1,977 dan nilai signifikansi EPS sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf

signifikansi 0,05 artinya EPS mempunyai pengaruh signifikan terhadap

harga saham dan nilai sebesar 0,292 menandakan bahwa EPS

memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. Pada hasil uji

statistik t, nilai t hitung PER sebesar 2,191 > t tabel 1,977 dan nilai

signifikansi PER sebesar 0,030 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05

artinya PER mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham

dan nilai 7,051E-131 menandakan bahwa PER memiliki pengaruh

positif terhadap harga saham.

2. Hasil uji statistik t secara parsial variabel PBV dan EVA tidak

berpengaruh signifikan terhadap harga saham indeks LQ45 periode

2014-2017 dibuktikan dari hasil uji statistik t, nilai t hitung PBV

sebesar 1,140 < t tabel 1,977 dan nilai signifikansi PBV sebesar 0,256

> taraf signifikansi 0,05 artinya PBV tidak mempunyai pengaruh
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signifikan terhadap perubahan harga saham. Pada hasil uji statistik t

menunjukkan bahwa nilai t hitung EVA sebesar 0,750 < t tabel 1,977

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,455 > taraf signifikansi 0,05

artinya EVA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga

saham.

Meskipun penelitian ini telah dirancang dengan sebaik-baiknya,

namun masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu: Keterbatasan dalam

mengambil variabel yang digunakan dalam penelitian, dimana hanya

terbatas pada variabel-variabel akuntansi saja dengan tidak melibatkan

faktor ekonomi makro seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan lain-

lain. Keterbatasan dalam menggunakan rasio keuangan perusahaan yang

hanya diwakili oleh empat rasio keuangan, yaitu Earning Per Share (EPS),

Price Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV), dan Economic Value

Added (EVA). Sebab terdapat kemungkinan rasio-rasio keuangan lain

yang lebih signifikan pengaruhnya terhadap perubahan harga saham.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada, terdapat

beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya yang

tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama, yaitu :

1. Menambahkan rasio keuangan lainnya sebagai variabel independen,

karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak

dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap perubahan

harga saham.
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2. Melibatkan faktor ekonomi makro seperti tingkat suku bunga, tingkat

inflasi dan lain-lain.

3. Diharapkan menggunakan semua jenis perusahaan yang terdaftar di

Indeks LQ45 sebagai sampel penelitian, sehingga dapat mencerminkan

reaksi pasar modal secara keseluruhan.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode

pengamatan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.


