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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh ROA, ROE, EPS, dan TIE 

terhadap harga saham pada Perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI 

KEHATI periode 2010– 2014. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Return On Assets (ROA) memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI KEHATI 

pada tahun 2010-2014. Investor melihat ROA merupakan acuan 

jangka pendek dalam menilai perusahaan, maka banyak investor yang 

tidak menjadikan ROA sebagai acuan untuk menentukan keputusan 

investasi. 

2. Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Indeks 

SRI KEHATI pada tahun 2010-2014. ROE yang rendah menandakan 

perusahaan dominan menggunakan modal sendiri dibandingkan modal 

eksternal, yang berarti resiko perusahaan pun semakin kecil. 

3. Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI 

KEHATI pada tahun 2010-2014. Semakin tinggi tingkat laba yang 

didapat para investor dari per lembar saham yang dimiliki, maka akan 



70 
 

 

semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya. 

Semakin banyak saham yang terjual maka akan semakin tinggi harga 

saham tersebut. 

4. Time Interest Earned (TIE) memiliki pengaruh positf dan tidak 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Indeks SRI KEHATI pada tahun 2010-2014. TIE yang tinggi 

menandakan perusahaan tersebut dapat membayarkan beban bunganya 

dengan lancar, berarti perusahaan tersebut tidak memiliki resiko gagal 

bayar beban bunga. Perusahaan yang memiliki resiko yang kecil 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. 

5.2 Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pihak 

perusahaan, investor, dan juga untuk peneliti selanjutnya adalah: 

1. Diharapkan agar perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI 

KEHATI meningkatkan EPS, dan TIE agar dapat meningkatkan harga 

saham perusahaan. 

2. Bagi investor diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan 

informasi dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat dalam 

berinvestasi saham. Diharapkan juga untuk para investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang peduli akan 

lingkungan. Disamping mendapatkan keuntungan finansial, dengan 

berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang peduli akan lingkungan 

para investor juga turut ambil bagian dalam pelestarian lingkungan 
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yang kian buruk akhir-akhir ini karena maraknya pencemaran 

lingkungan. 

3. Dikarenakan penelitian ini masih terdapat kekurangan, bagi peneliti 

selanjutnya hendaknya menambahkan rasio rasio lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham. Untuk sampel sebaiknya membedakan 

antara perusahaan perbankan dan non bank. Lebih dalam lagi meneliti 

perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sehingga 

dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan 

finansial yang baik dan juga memiliki nait baik untuk pelestarian 

lingkungan. 

 

 

 


