BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan

(Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Dividen Payout Ratio serta
Earning Per Share) terhadap harga saham dengan tingkat suku bunga sebagai
variabel pemoderasi pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam industri
Automotif and Allied products, industri property and real estate serta industri
Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2009-2012. Sampel dalam
penelitian ini diperoleh sebanyak 44 perusahaan diantaranya 12 perusahaan dari
industri Automotif and Allied products, 19 perusahaan dari industri property and real
estate, serta 13 perusahaan dari industri perbankan, hasil ini diperoleh setelah
melakukan penyaringan dengan mengunakan beberapa kriteria yang telah ditetapkan
dalam penelitian ini.
Hasil penelitian dan pembahasan dilakukan berdasarkan hipotesis
penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil
analisa baik secara deskriptif maupun statistik, maka dapat diambil kesimpulan dari
penelitian ini sebagai berikut;
1. Berdasarkan uji simultan (Uji F)
Terdapat pengaruh kinerja keuangan (Return On Asset, Return On Equity, Net
Profit Margin, Dividen Payout Ratio serta Earning Per Share) terhadap harga
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saham industri Automotif and Allied products, industri property and real
estate serta industri Perbankan.
2. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t)
a. Industri Automotif and Allied products
Variabel yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap harga
saham Industri Automotif and Allied products adalah variabel Dividen
Payout Ratio dan Earning Per Share sedangkan variabel yang secara
parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham Industri
Automotif and Allied products adalah variabel Return On Asset, Return On
Equity, dan Net Profit Margin.
b. Industri property and real estate
Variabel yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap harga
saham industri property and real estate adalah variabel Return On Asset,
Return On Equity, dan Earning Per Share sedangkan variabel yang secara
parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham industri
property and real estate adalah variabel Net Profit Margin dan Dividen
Payout Ratio.
c. Industri Perbankan
Variabel yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap harga
saham industri Perbankan adalah variabel Earning Per Share sedangkan
variabel yang secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

111

harga saham industri Perbankan adalah variabel Return On Asset, Return
On Equity, Net Profit Margin dan Dividen Payout Ratio.
3. Berdasarkan nilai koefisien determinasi parsial (r2)
a. Industri Automotif and Allied products
Berdasarkan nilai koefisien determinasi parsial (r2), dapat disimpulkan
bahwa variabel yang dominan dalam menjelaskan atau mempengaruhi
harga saham Industri Automotif and Allied products adalah variabel
Earning Per Share dengan nilai r2 sebesar 82,9921 persen.
b. Industri Property and real estate
Berdasarkan nilai koefisien determinasi parsial (r2), dapat disimpulkan
bahwa variabel yang dominan dalam menjelaskan atau mempengaruhi
harga saham Industri Property and real estate adalah variabel Return On
Asset dengan nilai r2 sebesar 20,8849 persen.
c. Industri Perbankan
Berdasarkan nilai koefisien determinasi parsial (r2), dapat disimpulkan
bahwa variabel yang dominan dalam menjelaskan atau mempengaruhi
harga saham Industri Perbankan adalah variabel Earning Per Share
dengan nilai r2 sebesar 38,0689 persen.
4. Berdasarkan uji moderasi (uji interaksi)
a. Industri Automotif and Allied products
Sensitifitas tingkat suku bunga tidak dapat memoderasi pengaruh variabel
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Earning Per Share terhadap harga saham industri Automotif and Allied
products.
b. Industri property and real estate
Sensitifitas tingkat suku bunga dapat memoderasi pengaruh variabel
Return On Asset terhadap harga saham industri property and real estate.
c. Industri Perbankan
Sensitifitas tingkat suku bunga dapat memoderasi pengaruh variabel
Earning Per Share terhadap harga saham industri Perbankan.
Secara singkat kesimpulan dari hasil penelitian ini akan dijelaskan dalam tabel
dibawah ini

5.2

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Adapun keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada perusahaanperusahaan yang tergabung dalam industri Automotif and Allied products,
industri property and real estate serta industri Perbankan di Bursa Efek
Indonesia.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada
kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan beberapa rasio saja yaitu :
Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Dividen Payout Ratio
dan Earning Per Share
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3. Hanya terdapat satu variabel yang digunakan sebagai variabel pemoderasi
yaitu sensitifitas tingkat suku bunga SBI saja.
4. Pertimbangan faktor ekonomi yang digunakan hanya berfokus pada tingkat
suku bunga SBI saja.
5. Penelitian ini tidak mempertimbangan corporate action seperti adanya
perusahaan yang melakukan stock split sehingga memperngaruhi jumlah
lembar saham yang beredar dan berdampak pada turunnya harga saham yang
signifikan sehingga tidak mencerminkan harga saham perusahaan yang
sebenarnya.

5.3

Saran
1. Bagi peneliti selanjutnya:
a) Penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan yaitu tidak semua
variabel independen memiliki hasil yang signifikan sehingga untuk
peneliti selanjutnya disarankan untuk mengunakan variabel independen
lain, baik yang berasal dari rasio keuangan maupun variabel di luar rasio
keuangan. Selain itu peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan
variabel yang berasal dari faktor ekonomi makro sebagai variabel
independen maupun variabel moderasi dan juga mengunakan sampel
penelitian yang lebih beragam selain ketiga industri yang digunakan
dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga diharapkan memperpanjang
periode penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.
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b) Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya tidak lagi mengunakan sensitifitas
tingkat suku bunga dan sebaiknya langsung mengunakan data tingkat suku
bunga, karena tingkat suku bunga hanya digunakan sebagai variabel
pemoderasi.
2. Bagi Investor
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa variabel yang
memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. Namun hasil ini berbeda
untuk tiap industri yang menjadi sampel dalam penelitian ini seperti untuk
industri Automotif and Allied products ditemukan variabel Dividen Payout
Ratio dan Earning Per Share yang memiliki pengaruh positif terhadap harga
saham, untuk industri property and real estate ditemukan variabel Return On
Asset, Return On Equity, dan Earning Per Share yang memiliki pengaruh
positif terhadap harga saham sedangkan untuk industri Perbankan ditemukan
bahwa hanya variabel Earning Per Share sajalah yang memiliki pengaruh
terhadap harga saham.
Berdasarkan informasi ini diharapkan investor lebih memperhatikan
variabel tersebut dalam membuat keputusan investasi sesuai dengan industri
yang dituju. Selain itu, sebaiknya investor juga mempertimbangakan faktor
ekonomi makro yaitu tingkat suku bunga, karena berdasarkan hasil penelitian
ini membuktikan bahwa tingkat suku bunga merupakan variabel yang dapat
memoderasi pengaruh variabel Return On Asset terhadap harga saham untuk
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industri property and real estate serta mampu memoderasi pengaruh variabel
Earning Per Share terhadap harga saham pada industri Perbankan.
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