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ABSTRAKSI 
 

 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah kinerja 
keuangan tersebut Earning Per Share, Return On Assets, Net Profit Margin dan 
Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham dan 
untuk mengetahui dari beberapa rasio keuangan tersebut Earning Per Share, 
Return On Assets, Net Profit Margin dan Return On Equity variabel manakah 
yang mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan harga saham. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Penelitian ini menggunakan 
seluruh populasi sebagai sampel dengan pertimbangan jumlah populasi yang 
relatif sedikit, sehingga memungkinkan digunakan semuanya sebagai sampel. 
Analisis penelitian terdiri dari: (1) Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang 
berbentuk uraian dari hasil penelitian yang telah ditabulasi dan kemudian 
diikhtisarkan, dan (2) Analisis kuantitatif, yaitu analisis yang bersifat hitungan 
dengan menerapkan rumus-rumus statistik untuk menguji kebenaran data, teori 
dan hipotesis, yaitu dengan  menggunakan regresi liner berganda, uji t, uji F, uji 
determinasi.  

Penelitian ini  menyimpulkan bahwa : (1) Motivasi kerja dan pengawasan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi  kerja karyawan; (2) EPS 
berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H0) terhadap perubahan harga 
saham, (3) ROA tidak berpengaruh secara siginifikan (menerima H0) terhadap 
perubahan harga saham, (4) NPM berpengaruh secara siginifikan (berhasil 
menolak H0) terhadap perubahan harga saham, (5)  ROE tidak berpengaruh secara 
siginifikan (menerima H0) terhadap perubahan harga saham. 
 
Kata kunci : earning per share, return on assets, net profit margin, perubahan 
harga saham 
  



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini, perkembangan pasar modal Indonesia semakin pesat, 

dimana semakin banyak pihak, baik kalangan pengusaha, investor, kreditor, 

pemasok, pemerintah, ataupun masyarakat mulai tertarik untuk berinvestasi 

dalam saham. Hal tersebut mendorong pebisnis Indonesia yang perusahaannya 

tergabung dalam Bursa Efek, untuk senantiasa mengoptimalkan pertumbuhan 

perusahaannya, baik pertumbuhan pada pendapatan, maupun penjualan.  

Pasar modal bagi perusahaan merupakan alternatif penghimpun dana 

dengan biaya rendah selain daya tarik aspek likuiditas. Bagi investor, pasar 

modal menyediakan berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi 

investor. Akan tetapi tujuan para investor menanamkan investasinya pada 

sekuritas adalah untuk memperoleh return (hasil) yang maksimal pada tingkat 

risiko tertentu. Untuk mendapatkan hasil tersebut para investor memerlukan 

informasi yang diperoleh dari emiten maupun bursa efek. Semakin tepat dan 

cepat informasi yang diperoleh investor tercermin pada harga sekuritas yang 

ada, maka semakin efisien pasar modal yang bersangkutan. 

Informasi yang bersifat keuangan maupun ekonomi adalah bentuk 

informasi yang lebih banyak digunakan untuk menganalisa saham. Salah satu 

informasi yang dapat digunakan oleh investor dalam menilai suatu perusahaan 

adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana untuk 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atas 

sumber daya pemilik, selain itu laporan keuangan merupakan salah satu 

sumber informasi penting bagi investor yang wajib dipublikasikan bagi semua 

perusahaan publik yang tercatat dipasar modal. Laporan keuangan dibuat 

untuk membantu investor membuat keputusan yang berkaitan dengan 

perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu indikator penilaian investor 

terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut sebagaimana ditampilkan pada hasil 

penelitian Sarjana (1990) yang meneliti pengaruh Earning Per Share (EPS) 

dan Devidend Per Share (DPS) terhadap harga saham biasa, dengan 



menggunakan data Earning Per Share (EPS) dan Devidend Per Share (DPS) 

dan harga saham rata-rata dari perusahaan yang go public yang diamati selama 

5 tahun (1984-1988). Dengan uji t dan uji F, penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa Earning Per Share (EPS) dan Devidend Per Share 

(DPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Penelitian lain dilakukan oleh Sulaiman (1995) yang meneliti tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham pada industri makanan 

dan minuman di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 

ROA, DPR, leverage keuangan, tingkat pertumbuhan, likuiditas, struktur 

modal dan tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. Variabel lainnya tidak signifikan.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Syamsul (1996) yang melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Probabilitas dan Nilai Perusahaan terhadap 

Perubahan Harga Saham pada perusahaan go public di Bursa Efek Jakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah variable-variabel profit margin 

to sales, Return On Assets, basic earning power, Return On Equity, 

price/earning, dan market/bool ratio, berpengaruh secara signifikan terhadap 

perubahan harga saham di Bursa Efek Jakarta Rosyadi (2002) meneliti 

pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Assets (ROA), Net Profit 

Margin (NPM), dan Debt Equity Ratio (DER) terhadap perubahan harga 

saham (PHS) perusahaan go public di Bursa Efek Jakarta. Hasil analisis 

regresi serentak menunjukkan pengaruh signifikan positif. Hasil analisi regresi 

secara parsial variabel-variabel perubahan Earning Per Share (EPS), Return 

On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Debt Equity Ratio (DER) 

mempunyai pengaruh terhadap Perubahan Harga Saham perusahaan yang go 

public di Burs Efek Jakarta.  

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, nampak bahwa laporan 

keuangan merupakan salah satu faktor yang dijadikan acuan investor dalam 

menginvestasikan mdalnya, sehingga mempengaruhi perubahan harga saham. 

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan 4 rasio keuangan yang 

berkaitan langsung dengan perubahan harga saham. Rasio-rasio tersebut yaitu:  



1. Earning Per Share yang menunjukkan kemampuan perusahaan yang lebih 

besar dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar saham.  

2. Return On Equity merupakan salah satu pengukur efisiensi perusahaan. 

ROE sering disebut juga rentabilitas modal sendiri. Semakin tinggi ROE 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

semakin tinggi bagi pemegang saham dan mengakibatkan permintaan 

saham perusahaan tersebut meningkat dan pada akhirnya terjadi kenaikan 

harga saham.  

3. Return On Assets merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan 

dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua 

investor.  

4. Net Profit Margin merupakan rasio anatara laba setelah pajak dengan 

penjualan yang mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah 

penjualan.  

Berdasarkan varian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP 

PERUBAHAN HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Periode 2006-2010 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

 

B. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :  

1. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan tersebut Earning Per Share, 

Return On Assets, Net Profit Margin dan Return On Equity berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan harga saham.  

2. Untuk mengetahui dari beberapa rasio keuangan tersebut Earning Per 

Share, Return On Assets, Net Profit Margin dan Return On Equity variabel 

manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan harga 

saham. 

 

  



TINJAUAN PUSTAKA 

Penilaian Harga Saham dalam Kaitannya dengan Keputusan Investasi 

Dalam proses penilaian saham, pengertian nilai (value) dan harga (price) 

perlu dibedakan. Yang dimaksud adalah nilai intrinsik (intrinsic value), nilai yang 

mengandung unsur kekayaan perusahaan pada saat sekarang dan unsur potensi 

perusahaan untuk menghimpun laba di masa yang akan datang (Sjahrizal, 1990). 

Sedangkan harga (price) diartikan sebagai harga pasar (market value). 

Berdasarkan random-walk theory (Francis, 1986) bahwa harga saham akan 

berubah-ubah mendekati nilai intrinsiknya karena adanya informasi yang baru 

setiap hari, dimana informasi tersebut menyebabkan analisis selalu mengestimasi 

kembali nilai saham akibat adanya informasi baru tersebut. 

Konsep Analisis Saham 

Pendekatan fundamental mengindikasikan bahwa yang membentuk nilai intrinsik 

selain arus pendapatan adalah faktor risiko. Seperti diketahui, risiko investasi 

saham menggambarkan variabilitas pendapatan yang akan diterima. Semakin 

besar risiko, berarti semakin bervariasi arus pendapatan yang diharapkan akan 

diterima. Oleh sebab itu, setiap keputusan membeli atau menjual saham harus 

telah mempertimbangkan trade-off antara tingkat  pendapatan yang diharapkan 

dan risiko yang terkandung di dalam pendapatan tersebut (Jones, 1985). 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Pemilihan variabel yang akan diteliti dan dianggap releven untuk mewakili 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan yang go public di 

Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian ini adalah :  

1. Earning Per Share (EPS) adalah salah satu rasio profitabilitas yang 

merupakan indikator untuk mengukur efektifitas manajemen perusahaan 

berdasarkan hasil pengembalian (return) yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi. Rasio ini memperlihatkan perusahaan mengelola modal sendiri 

secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah 

dilakukukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. 

Profitabilitas merupakan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan 

manajemen. Rasio profitabilitas akan memberikan jawaban tentang efektivitas 



manajemen perusahaan. Semakin besar nilai profitabilitas maka semakin besar 

efisien biaya yang dikeluarkan dan berarti semakin besar laba yang diperoleh. 

Semakin besar laba yang diperoleh maka return saham yang diperoleh juga 

akan semakin besar. Dengan demikian Earning Per Share akan 

mempengaruhi harga saham. Rumus perhitungannya semakin berikut :  

EPS =          Laba bersih Untuk Saham Biasa           . 

Rata-rata Jumlah Saham Biasa yang Beredar  

2. Return On Equity (ROE) adalah perbandingan antara laba tahunan setelah 

pajak dengan equitas pemegang saham yang tercatat. Rasio ini digunakan  

sebagai ukuran efektivitas dana pemegang saham yang telah diinvestasikan. 

ROE yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Semakin mampu perusahaan 

memberikan keuntungan bagi pemegang saham maka semakin besar saham 

tersebut diinginkan untuk dibeli. Hal ini akan menyebabkan permintaan akan 

saham tersebut naik. Dengan demikian maka ROE akan mempengaruhi harga 

saham.  

Rumus perhitungannya sebagai berikut :  

ROE = Laba setelah pajak 

       Equitas  

3. Return On Assets (ROA) adalah merupakan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 

semua investor. Tinggi rendahnya ROA perusahaan selain tergantung pada 

keputusan perusahaan, bentuk investasi atau aktiva (keputusan investasi) juga 

tergantung pada tingkat efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Semakin 

ROA menunjukkan kinerja semakin baik, karena tingkat kembalian (return) 

semakin besar.  Rumus perhitungannya sebagai berikut (Riyanto, 1995).  

ROA = Laba Bersih Setelah Pajak  

Total Aktiva   

 

4. Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba setelah pajak dengan 

penjualan yang mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah 



penjualan. Di samping itu rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur tingkat 

efisiensi total pengeluaran biaya-biaya dalam perusahaan. Semakin efisiensi 

suatu perusahaan dalam pengeluaran biaya-biayanya, maka semakin besar 

tingkat keuntungan (return) yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Rosyadi 

(2002) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa NPM berpengaruh 

signifikan terhadap return saham.  

Rumus perhitungannya sebagai berikut (Riyanto, 1995).  

NPM = Laba Bersih Setelah Pajak 

         Penjualan Bersih 

Perubahan Harga Saham 

Merupakan tingkat keuntungan/pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam 

instrumen investasi surat berharga saham. Perubahan harga saham yang telah 

terjadi dinamakan actual return/realizes return/expost return. Sedangkan rata-rata 

return yang diharapkan mampu dihasilkan berdasarkan analisis adalah expected 

return adalah abnormal return (Jogiyanto, 2000). 

Pengertian Pasar Modal 

Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat jual beli berbagai 

instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang dalam bentuk obligasi maupun 

saham baik untuk diterbitkan oleh pemerintah, publik authorities maupun 

perusahaan swasta (Husnan, 2006) 

Menurut Undang-undang Pasar Bab I Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan 

pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga-lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Menurut Keppres No. 60/1988, pasar modal adalah bursa yang mempunyai sarana 

untuk mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang dalam 

bentuk efek. 

Menurut Sunariyah (2003) pasar modal dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 



4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Saham 

Jogiyanto (2000) mengemukakan bahwa suatu perusahaan dapat menjual 

kepemilikannya dalam bentuk saham (stock). Jika perusahaan hanya 

mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut dengan saham biasa 

(common stock) 

Hak pemegang saham biasa (Jogiyanto, 2000) adalah sebagai berikut:  

1. Hak kontrol yaitu, hak pemegang saham biasa untuk memilih pimpinan 

perusahaan.  

2. Hak menerima pembagian keuntungan yaitu, hak pemegang saham biasa 

untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan.  

3. Hak preemptive yaitu, hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan 

yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk 

tujuan melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi 

harga saham lama dari kemerosotan nilai. 

 

METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan. Data diambil dari 

kumpulan publikasai laporan keuangan selama tahun 2006-2010 dari perusahaan 

manaktur yang terpilih menjadi sampel serta data perubahan harga saham tahun 

2006-2010. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang go public di 

Bursa Efek Indonesia. 

Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah berdasarkan metode purposive 

sampling. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil data deskriptif pada Tabel IV.2 di atas diketahui nilai mean untuk variabel 

Earning Per Share (EPS) adalah sebesar -0,2439 dengan standar deviasi sebesar 

1,42789. Nilai mean untuk variabel Return On Assets (ROA) adalah sebesar -

0,5129 dengan standar deviasi sebesar 2,08604. Nilai mean untuk variabel Net 



Profit Margin (NPM) adalah sebesar -1,7419 dengan standar deviasi 1,74047. 

Sedangkan nilai mean untuk variabel Return On Equity (ROE) adalah sebesar -

0,9713 dengan standar deviasi 1,61867. 

Hasil uji normalitas pada Tabel IV.3, menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-

Smirnov Z untuk variabel Perubahan Harga Saham (PHS) sebesar 0,743 dengan 

Asymp.Sig (2-tailed) 0,639 (0,639>0,046). Sedangkan nilai Kolmogorov-Smirnov 

Z untuk variabel Earning Per Share (EPS) sebesar 0,445 dengan Asymp.Sig (2-

tailed) 0,989 (0,989>0,046). Nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel Return 

On Assets (ROA) sebesar 0,881 dengan Asymp.Sig (2-tailed) 0,420 (0,420>0,046). 

Nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel Net Profit Margin (NPM) sebesar 

0,731 dengan Asymp.Sig (2-tailed) 0,659 (0,659>0,046). Dan untuk nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel Return On Equity (ROE) sebesar 0,874 

dengan Asymp.Sig (2-tailed) 0,429 (0,429>0,046). Berarti dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut memenuhi syarat kriteria sebagai data yang berdistribusi 

normal. 

Dari hasil pengolahan data, diperoleh harga interkorelasi untuk masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut, untuk variabel EPS rhitung = -0,217 (-0,217 

<0,800), untuk variabel ROA rhitung = -0,070  (-0,070<0,800), untuk variabel NPM 

rhitung = 0,098 (0,098<0,800), dan untuk variabel ROE rhitung = -0,098 (-

0,098<0,800). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada model regresi ini 

tidak terdapat asumsi multikolinieritas. 

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan pengolahan data tersebut 

maka hasilnya dapat diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,003 sedangkan N dalam 

penelitian ini adalah 46. Maka LM = R2 x N (0,000 x 46 = 0,00). Dikarenakan 

nilai LM lebih kecil dari chi square 3,841 (0,00 < 3,841) maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam model regresi ini satndar error (e) tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil regresi maka dapat disusun persamaan regresinya adalah 

sebagai berikut:  PHS = 0,042+ 0,000 EPS + 0,001 ROA + 0,447 NPM + 0,000 

ROE + e 

 



SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

Earning Per Share (EPS), Return On Assets (ROA), Net Profit Margin 

(NPM), dan Return On Equity (ROE) terhadap perubahan harga saham, maka 

dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan sebagai berikut:  

PHS = 0,042+ 0,000 EPS + 0,001 ROA + 0,447 NPM + 0,000 ROE + e  

2. Koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel NPM mempunyai 

pengaruh dominan terhadap return saham, hal ini ditunjukkan oleh 

koefisien regresi untuk variabel EPS sebesar (0,447) yang lebih besar dari 

koefisien regresi variabel lain (ROA,NPM,ROE).  

3. Hasil uji t menunjukkan bahwa:  

a. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa nilai EPS mempunyai 

nilai t-value sebesar 6,872 (p-value = 0,000) dan signifikan pada 

tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa EPS berpengaruh 

secara signifikan (berhasil menolak H0) terhadap perubahan harga 

saham. Sementara, arah pengaruhnya adalah positif yang ditunjukkan 

dengan koefesien regresi EPS sebesar 0,000, artinya setiap 

peningkatan EPS, maka perubahan harga saham semakin meningkat. 

Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan 

hipotesis yang menyatakan bahwa EPS berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap perubahan harga saham. Jadi hipotesis pertama 

yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh kinerja keuangan yang 

diukur dengan Earning Per Share terhadap perubahan harga saham” 

terbukti kebenarannya.  

b. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa niali ROA mempunyai 

nilai t-value sebesar 0,971 (p-value = 0,389) dan siginifikan pada 

tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ROA tidak 

berpengaruh secara siginifikan (menerima H0) terhadap kinerja 

organisasi. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung 



pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap perubahan harga saham.  Jadi hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh kinerja keuangan 

yang diukur dengan Return On Assets terhadap perubahan harga 

saham” tidak terbukti kebenarannya.  

c. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa nilai NPM mempunyai 

nilai t-value sebesar 2,655 (p-value = 0,011) dan siginifikan pada 

tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa NPM 

berpengaruh secara siginifikan (berhasil menolak H0) terhadap 

perubahan harga saham. Sementara, arah pengaruhnya adalah positif 

yang ditunjukkan dengan koefesien regresi NPM sebesar 0,447, artinya 

setiap peningkatan NPM, maka perubahan harga saham semakin 

meningkat. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung 

pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa NPM berpengaruh 

secara signifikan terhadap perubahan harga saham. Jadi hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh kinerja keuangan 

yang diukur dengan Net Profit Margin terhadap perubahan harga 

saham” terbukti kebenarannya.  

d. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa nilai ROE mempunyai 

nilai t-value sebesar 0,317 (p-value = 0,753) dan tidak siginifikan pada 

tingkat signifikansi 5% atau 10%. Hal ini menunjukkan bahwa ROE 

tidak berpengaruh secara siginifikan (menerima H0) terhadap 

perubahan harga saham. Dengan demikian analisis hasil regresi ini 

mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa ROE tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham. Jadi 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh kinerja 

keuangan yang diukur dengan Return On Equity terhadap perubahan 

harga saham” tidak terbukti kebenarannya.  

 

  



B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Perluas objek penelitian, agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

untuk semua jenis perusahaan.  

2. Bagi penelitian yang akan mengambil tema yang sama, sebaiknya 

menambah jumlah variabel, karena keempat variabel bebas dalam 

penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruh variabel dependen 

sebesar 68,6%, berarti masih banyak variabel lain yang dapat 

mempengaruhi perubahan harga saham. 
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