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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi 

harga saham yaitu struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio 

(DER) dan profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE) dan 

Earnings Per Share (EPS) pada perusahaan aneka industri di bursa efek 

Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka diperoleh 

beberapa kesimpulan yang merupakan inti  dari masalah yang dibahas 

didalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pengaruh Struktur Modal (DER) terhadap harga saham 

Dalam penelitian ini, Struktur Modal diukur dengan Debt to Equity Ratio 

(DER), terbukti bawah DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham. 

2. Pengaruh Profitabilitas (ROE) terhadap harga saham 

Dalam penelitian ini, Profitabiltas yang diukur dengan Return On Equity 

(ROE), dengan hasil ROE tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. 

3. Pengaruh Profitabilitas (EPS) terhadap harga saham 

Dalam penelitian ini, Profitabilitas yang diukur dengan Earning Per 

Share (EPS), dengan hasil EPS memiliki pengaruh negatif dan terbukti 

tidak signifikan terhadap harga saham. 
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4. Pengaruh Struktur Modal (DER) dan Profitabilitas (ROE) (EPS) secara 

simultan terhadap harga saham 

Dalam penelitian ini, Struktur Modal yang diukur dengan Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity 

(ROE) serta Earning Per Share (EPS), terbukti bahwa DER, ROE dan 

EPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan keterbatasan diatas dan kesimpulan yang telah dibuat, maka 

penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Investor  

Bagi para investor atau calon investor yang akan menanamkan modalnya 

di pasar modal perlu memperhatikan rasio – rasio lainnya yang dapat 

mempengaruhi harga saham, walaupun hasil pengujian dalam penlitian ini 

menunjukan bahwa Struktur Modal (DER) dan Profitabilitas (ROE) (EPS) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, 

diahrapkan dapat menggunakan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham seperti tingkat suku bunga Bank 

Indonesia, inflasi, nilai tukar mata uang, dan lainnya, sehingga 

mendapatkan hasil penelitian yang berbeda dari peneliti terdahulu. 
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b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil periode yang 

lebih lama sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dalam 

mencerminkan keadaan terkait pengaruh terhadap harga saham yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

c. Diharapkan agar peneliti selanjutnta dapat menggunakan metode 

pengambilan sampel dan kriteria pemilihan sampel yang berbeda agar 

mendapatkan hasil penelitian yang berbeda, sehingga memperoleh 

data sampel perusahaan yang lebih banyak dari penelitian 

sebelumnya, seperti dengan menggunakan snowball sampling, quota 

sampling, metode cluster random sampling, stratified random 

sampling. 

d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek 

penelitian atau sektor lain dari penelitian sebelumnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai data populasi perusahaan. 

 


