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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Debt to 

Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), dan 

Earning Per Share (EPS) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Harga Saham di perusahaan 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016-2018. Sedangkan 

secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel DER secara parsial berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

dapat dilihat bahwa -t hitung lebih dari -t tabel 

dimana nilai t hitungnya (-0,803991) > (-1,68288) 

atau nilai probabilitas 0,4284 lebih dari 0,05.  

2. Variabel ROE secara parsial berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

dapat dilihat bahwa -t hitung (-0,158037) > (-

1,68288) atau nilai probabilitas 0,8756 lebih dari 

0,05.  

3. Variabel EPS secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Hal ini terlihat dari 

t hitung yang lebih besar dari t tabel dimana t 

hitungnya 5,380978 > 1,68288 dan nilai probabilitas 

0,0000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

jika EPS naik maka harga saham juga akan naik. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang 

berasal dari industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), sehingga 

belum dapat mewakili seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

2. Penelitian ini hanya melakukan pengamatan selama 

tiga tahun periode mulai dari tahun 2016 sampai 

tahun 2018.  
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3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel 

berupa Debt to Equity Ratio, Return on Equity, dan 

Earning Per Share yang mempengaruhi harga 

saham.  

 

C. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham agar dapat 

memperbesar populasi penelitian atau dapat 

melakukan perbandingan dengan sektor lain agar 

dapat memberikan gambaran yang lebih luas 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham. 

2. Bagi penelitian selanjutnya agar lebih 

memperpanjang periode pengamatan sehingga 

didapatkan hasil yang lebih baik.  

3. Bagi penelitian selanjutnya agar mengembangkan 

penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-

variabel lainnya di luar variabel dalam penelitian ini. 

 

D. Penutup 

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan 

hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari meskipun 

dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal 

mungkin, namun dalam penelitian ini pasti tidak lepas 

dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata 

merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang 

penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

saran dan kritikan yang bersifat membangun 

kesempurnaan. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT 

penulis memohon petunjuk dan bimbingan dari segala 

kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca 

pada umumnya 

 


