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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), Kebijkan Dividen, Firm Size (SIZE), dan 

Book Value (BV) Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Indeks LQ-45 

Tahun 2009-2012. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, 

yaitu: 

1. Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham perusahaan pada indeks LQ-45 tahun 2009-

2012. 

2. Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham perusahaan pada indeks LQ-45 tahun 2009-

2012. 

3. Kebijakan Dividen yang diproksikan dengan menggunakan Dividend 

Per Share (DPS) tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

harga saham perusahaan pada indeks LQ-45 tahun 2009-2012. 

4. Firm Size (SIZE) tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

harga saham perusahaan pada indeks LQ-45 tahun 2009-2012.  

5. Book Value (BV) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga 

saham perusahaan pada indeks LQ-45 tahun 2009-2012. 

6. Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Kebijakan 

Dividen, Firm Size (SIZE), dan Book Value (BV) secara simultan



 

 

memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan pada 

indeks LQ-45 tahun 2009-2012. 

5.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pihak perusahaan, 

investor, dan peneliti selanjutnya adalah: 

1. Perusahaan indeks LQ-45 tahun 2009-2012, perusahaan-perusahaan 

tersebut diharapkan membuat kebijakan terkait dengan Earning Per 

Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Kebijakan Dividen, Firm 

Size (SIZE), dan Book Value (BV) sebaik mungkin. Hal ini 

dikarenakan variabel tersebut dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi bagi perusahaan dan telah terbukti memiliki pengaruh 

terhadap harga saham perusahaan.  

2. Investor, diharapkan lebih memperhatikan variabel Earning Per Share 

(EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Book Value (BV), ini 

dikarenakan variabel tersebut dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dan acuan dalam melakukan investasi. Hal ini dilakukan 

selain untuk meminimalisir resiko juga untuk memaksimalkan 

keuntungan yang diperoleh. 

3. Peneliti selanjutnya, didalam penelitian ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya, terutama yang 

meneliti terkait harga saham untuk mengelompokan sampel yang 

digunakan, seperti sektor tertentu saja. Sehingga dapat terlihat secara 

jelas hasilnya. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan faktor-



 

 

faktor lain yang terlihat akan mempengaruhi harga saham perusahaan. 

Seperti kinerja perusahaan dengan menggunakan Return On Asset 

(ROA) serta Return On Equity (ROE). Selain itu, peneliti selanjutnya 

juga dapat menambahkan karakteristik spesifik perusahaan yang dapat 

dilihat dari jumlah segmen bisnis dari setiap perusahaan.  

 


