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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang 

telah dilakukan pada bab IV maka dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Pengungkapan aset tidak berwujud secara simultan memiliki hubungan 

yang sedang terhadap harga saham. Berdasarkan analisis koefisien 

determinasi dapat dikatakan bahwa pengaruh pengungkapan aset tidak 

berwujud secara simultan terhadap Harga Saham sebesar 17,9% sedangkan 

sisanya yaitu 82,1% adalah pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa pengungkapan aset tidak berwujud terhadap harga saham secara 

simultan telah memberikan informasi yang cukup kepada investor dan 

dijadikan petimbangan dalam keputusan investasi. 

2. Pengaruh Pengungkapan Aset Tidak Berwujud secara parsial terhadap 

Harga Saham Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, sebagai berikut: 

a. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud yang diukur dengan Strategy (X1) 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada Perusahaan 

Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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b. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud yang diukur dengan Process (X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada Perusahaan 

Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

c. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud yang diukur dengan Customer (X3) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada 

Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

d. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud yang diukur dengan Technology (X4) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada 

Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

e. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud yang diukur dengan Human Capital 

(X5) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada Perusahaan 

Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

f. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud yang diukur dengan Research and 

Development (X6) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengungkapan aset tidak 

berwujud terhadap harga saham secara parsial untuk informasi strategy, 

process dan human capital telah memberikan informasi yang cukup 

kepada investor dan dijadikan petimbangan dalam keputusan investasi. 

Sementara itu untuk informasi customer, technology serta research and 

development oleh investor dianggap belum cukup untuk mempengaruhi 

keputusannya dalam melakukan investasi. 
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5.2 Saran 

 Dengan melihat hasil penelitian pengaruh Pengungkapan Aset 

Tidak Berwujud terhadap harga saham maka peneliti memberikan saran 

yang mungkin berguna bagi investor maupun pihak-pihak lain.  

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya 

dengan sektor yang berbeda dan jumlah data yang lebih banyak agar 

memberikan hasil yang lebih baik. 

2. Bagi manajemen perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan informasi 

yang disampaikan dalam laporan keuangan perusahaan sehingga informasi 

yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan investasi investor. 

 
 
 
 
 
 


