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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap kinerja harga saham dan secara 

statistik signifikan pada level 10%. 

2. Pertumbuhan liabilitas tidak berpengaruh karena berbeda arah koefisien beta 

terhadap kinerja harga saham 

3. Pertumbuhan ekuitas tidak berpengaruh karena secara statistik tidak signifikan 

terhadap kinerja harga saham 

4. Pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap kinerja harga saham dan 

secara statistik signifikan pada level 10%. 

5. Pertumbuhan beban operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja harga 

saham dan secara statistik signifikan pada level 5%. 

6. Pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap kinerja harga saham dan secara 

statistik signifikan pada level 1%. 

7. Pertumbuhan biaya CSR memiliki efek pemoderasi dalam relasi pengaruh 

pertumbuhan elemen-elemen laporan keuangan terhadap kinerja harga saham. 
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5.2. Implikasi Hasil Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut: 

 

1. Dari sudut pandang teoritis, berdasarkan pada pengujian yang telah 

dilakukan diperoleh bukti empiris bahwa pertumbuhan aset, pertumbuhan 

ekuitas, pertumbuhan beban, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan 

laba berpengaruh terhadap kinerja harga saham. Hal ini juga mendukung 

teori bahwa, semakin baik pertumbuhan aset, pertumbuhan ekuitas, 

pertumbuhan beban, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan laba 

perusahaan maka investor akan semakin tertarik dalam menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. 

2. Dari sudut pandang kebijakan, dengan adanya hasil penelitian tersebut, 

diharapkan para investor maupun kreditor, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadikan dasar dalam menilai kinerja manajemen yang menjadi 

pertimbangan awal dalam proses transaksi bursa dan proses pengambilan 

keputusan investasi saham. 

3. Bagi manajemen, diharapkan penelitian ini dapat menjadikan motivasi 

untuk meningkatkan kinerja manajemen, sehingga dapat tercermin dalam 

laporan keuangan yang disusun serta sebagai dasar pengambilan keputusan 

mengenai kebijakan yang menyangkut rasio kinerja keuangan terhadap 

keputusan investasi saham. 
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4. Bagi perusahaan hendaknya meningkatkan kinerja keuagan dan juga kinerja 

manajemen setiap tahunnya. Sehinga ketertarikan investor terhadap 

prospek perusahaan akan semakin terjaga. 

 
 

5.3. Keterbatasan dan Saran 

 

Keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur. Hal ini menyebabkan generalisasi dari hasil penelitian ini 

hanya terbatas pada industri manufaktur saja dan tidak mewakili pada 

industri lain sehingga untuk penelitian mendatang diharapkan dapat 

memperluas sampel sejumlah industri yang ada di BEI. 

2. Periode pengamatan penelitian ini adalah selama 5 tahun saja. Penggunaan 

periode pengamatan tersebut dapat menyebabkan kesimpulan masih belum 

konklusif. Oleh sebab itu pada penelitian berikutnya diharapkan dapat 

memperpanjang periode pengamatan sehingga hasilnya lebih akurat. 


