
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk  menguji apakah terdapat Pengaruh Informasi Akuntansi 

dengan variable pengaruh Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Price to 

Book Value  (PBV), Price Earning Ratio (PER) dan Return On Asset (ROA) Terhadap 

Perubahan Harga Saham.  Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling 

dan didapat 70 perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan 3 tahun yaitu dari tahun 

2017-2019 sehingga total sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 210 laporan tahunan (annual 

report) perusahaan manufaktur. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan mengenai pengaruh informasi akuntansi terhadap perubahan harga saham studi 

empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka 

kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga 

saham.  

2. Variable Debt to Equity Ratio (DER) tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap 

perubahan harga saham. 

3. Variabel Price to Book Value (PBV) tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

harga saham.  

4. Variabel Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

harga saham.  

5. Variabel Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

harga saham.     

     

 

 

 



5.2   Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan untuk 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI yang bergerak dalam bidang usaha yang lebih luas dan tidak terbatas 

pada sektor manufaktur saja sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada saat itu dan 

yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini disarankan untuk 

menambah atau mengganti variabel lain.  

2. Bagi para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi 

disarankan untuk memperhatikan informasi akuntansi yang berupa rasio-rasio 

keuangan agar keputusan yang diambil dapat memberikan hasil yang terbaik. 

 

5.3  Keterbatasan 

1 Dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang di BEI pada 

periode 2017-2019. 

2 Penelitian ini belum mengkaji variabel lain yang mempengaruhi perubahan harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 


