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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Corporate social responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap harga 

saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2017. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin luas atau semakin baik perusahaan mengungkapkan laporan CSR 

nya maka semakin meningkat harga sahamnya. 

2) Price earning ratio (PER) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Hal ini 

mengindikasikan bahwa jika PER nya rendah maka akan rendah pula 

harga sahamnya. 

3) Book value (BV) berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar 

nilai BV maka harga dari suatu saham juga meningkat. 

4) Earning per share (EPS) berpengaruh positif signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2017. Hal  ini  mengindikasikan  jika  EPS di 

suatu perusahaan tinggi, maka akan semakin menarik minat investor untuk 
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membeli saham dan harga saham akan meningkat. 

5) Koefisien Determinasi (R
2
) pada penelitian ini diperoleh sebesar 0.559560 

atau 55.96%, ini menunjukkan kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen adalah sebesar 55.96% dan 44.04% 

dijelaskan oleh faktor internal lain yang tidak ada dijelaskan dalam model 

penelitian. 

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini hanya 

berfokus pada perusahaan makanan dan minuman dengan periode empat tahun, 

serta membatasi pemilihan sampelnya dengan kriteria perusahaan yang 

mengungkapkan CSR dan memperoleh laba secara berturut-turut selama periode 

penelitian, sehingga berkemungkinan tidak konsisten dengan penelitian 

sebelumnya. Oleh karena itu, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk menarik lebih banyak investor, maka perusahaan harus menjaga 

kinerja keuangannya seperti PER, BV, EPS serta memperhatikan 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR)  perusahaan agar 

investor mempertimbangkan dan menjadi tolak ukur untuk melakukan 

investasi pada perusahaan sektor barang konsumsi. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Bagi investor dan calon investor diharapkan lebih teliti mengamati 

perkembangan  kinerja  perusahaan  serta  pengungkapan  corporate social 
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responsibility (CSR) sehingga dalam berinvestasi investor dapat 

memperoleh tingkat pengembalian yang diharapkan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan menambah rasio keuangan lainnya dan faktor lainnya yang 

berkaitan dengan harga saham sebagai variabel independent, karena 

sangat dimungkinkan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian berpengaruh terhadap harga saham. 

b. Diharapkan menambah periode dan sampel penelitian agar diperoleh 

hasil yang lebih akurat mengenai harga saham. 

 

 


