
BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

  Dari hasil yang telah di lakukan dalam penelitian penulis menyimpulkan 

bahwa: 

1. Variabel penjualan dan variabel EPS mempengaruhi harga

saham

2. Harga saham yang terbentuk di pasar sekunder terjadi karena

adanya penawaran dan permintaan oleh dan dari investor

3. Penjualan meningkat maka akan meningkat pula Earning Per

Share nya dan menjadi pengaruh para investor untuk membeli

saham, sehingga harga saham akan naik apabila banyaknya

permintaan.

4. Jika dilihat dari hasil uji metodologi dapat disimpulkan pula

bahwa variabel independent mempengaruhi variabel dependent,

besar pengaruh yang di dapat sebesar 72,4% dari hasil uji

koefisien determinan

5. Ada variabel lain yang juga mempengaruhi variabel dependent

(harga saham) yang tidak di masukan ke dalam model regresi.

6. Pasar modal mampu menjadi wadah untuk memantu

pertumbuhan perusahaan, serta membantu masyarakat  agar

mudah untuk melaukakn investasi yang berbentuk Efek

5.2.  Implikasi manajerial 

    Implikasi manajerial dari hasil penelitian adanya dampak positif dan 

dampak negatif dari masyarakat akan hal yang mengenai pasar modal dan 

transaksi Efek, salah satu bentuk Efek yaitu Saham.  

Dampak positif yang di dapat dengan adanya Pasar Modal yaitu: 
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1. Membuka kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan modal 

tambahan, dengan begitu perusahaan bisa memperluas bidang 

usaha nya 

2. Menambah pendapatan negara, karena setiap  transaksi yang telah 

dilakukan dikenakan pajak, secara tidak langsung ikut memberikan 

kontribusi bagi pendapatan negara 

3. Membantu masyarakat dalam berinvestasi jangka panjang 

4. Mempermudah masyarakat untuk membeli saham suatu 

perusahaan 

5. Membuka lapangan pekerjaan  

  Tapi tidak hanya dampak positif saja yang dirasakan dengan adanya 

pasar modal, ada hal yang menjadi dampak positif dengan adanya 

pasar modal seperti: 

1. Pasar modal diangap sebagai judi yang di legalkan oleh negara 

2. Transaksi Efek dikatakan Haram 

3. Banyaknya investor yang hanya ber spekulan ( ingin mendapatkan 

keuntungan dengan cepat, namun ketika rugi mereka memberikan 

masukan masukan negatif tentang transaksi Efek) 

4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan Efek 

membuat salah paham tentang mekanisme transaksi Efek yang 

sebenarnya 

Di dasari dari kurang percayanya masyarakat akan ke halalan transaksi Efek 

membuat pasar modal / Bursa Efek Indonesia memulai pasar modal Syariah, 

pasar modal syariah telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

semua mekanisme transaksi Efek dilakukan sesuai dengan faedah ajaran Islam. 

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat teentang 

perdagangan Efek adalah haram, atau tempat judi yang telah di legalkan 

pemerintah. 

  Bursa Efek juga sering melakukan seminar dan Pameran untuk umum agar 

masyarakat lebih mengerti dengan transaksi Efek. Secara tidak langsung ini 
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bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang 

perdagangan Efek. 

 

5.3.  Saran  

    Dari hasil kesimpulan  dan implikasi manajerial yang  terjadi penulis 

mencoba untuk memberikan saran, penulis berharap saran ini dapat 

membantu dan dapat menjadi ilmu yang lebih berkembang di kemudian hari, 

serta mampu menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Adapaun 

saran yang ingin penulis sampaikan yaitu : 

1. Untuk menambahkan variabel independent yang lebih lagi untuk 

mengukur  atau memprediksi variabel dependent 

2. Untuk data yang digunakan rentan waktu di tambahkan misalnya 

sepuluh tahun 

3. Cobalah untuk membahas tentang pasar modal syariah 

4. Melakukan penelitian di pasar modal syariah 

5. Memperdalam ilmu tentang perkembangan pasar modal 

Indonesia yang lebih lambat pertumbuhannya di banding dengan 

pasar modal di luar negeri seperti malaysia yang lebih tinggi nilai 

kapital semua saham yang tercatat 

6. Penelitian dilakukan di perusahaan yang telah tercatat di bursa 

dengan kondisi harga saham yang menurun, mencari hal apa yang 

menyebabkan kondisi nya menurun. 
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