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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh Return On Equity, 

Return On Assets, Debt to Equity Ratio, dan Price to Book Value terhadap harga 

saham secara parsial dan simultan. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan 

pada Bab IV,  maka dapat disimpulkan: 

1. Return On Equity tidak berpengaruh terhadap harga saham sehingga Ha1 

ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Itabillah (2012) yang menyatakan bahwa Return On Equity tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Return On Assets tidak berpengaruh terhadap harga saham sehingga Ha2 

ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aulianisa (2013) 

yang menyatakan bahwa Return On Assets tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

3. Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

sehingga Ha3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ratih 

(2013) yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh 

terhadap harga saham. 

4. Price to Book Value berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

sehingga Ha4 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi 
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dan Suaryana (2013) yang menyatakan bahwa Price to Book Value 

berpengaruh positif terhadap harga saham. 

5. Model regresi dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan return on 

equity, return on assets, debt to equity ratio, dan price to book Value yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap harga saham. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi dan 

Suaryana (2013) yang menyatakan bahwa earning per share, debt to 

equity ratio dan  price to book value secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan bagi harga saham. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian 

Nurhasanah (2012) yang menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa secara 

simultan return on assets, return on equity, dan earning per share 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan penelitian Ghozali 

(2013) yang menyatakan bahwa secara simultan return on asset, earning 

per share, dan  debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham. 

 

5.2 Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan 

yaitu: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari perusahaan-

perusahaan yang hanya terdaftar di sektor properti dan real estate di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasi untuk mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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2. Nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini sebesar 49,7%, yang berarti 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan harga 

saham sebesar 49,7%. Sisanya 50,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 tahun dari tahun 2012-

2014, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk periode 

yang lebih panjang. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran untuk penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Memperbanyak jumlah sampel dan memperluas objek penelitian, misalnya 

menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi harga saham, 

misalnya price earning ratio, earning per share dan debt to asset ratio. 

3. Memperpanjang periode penelitian, misalnya menjadi 5 tahun. 
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