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BAB V  

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut : 

1. Return On Equity (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham perusahaan yang tercatat dalam kategori Indeks LQ45 

periode 2012-2015. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil t hitung > t 

tabel (4,181 > 2,005). 

2. Current Ratio (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Harga 

Saham perusahaan yang tercatat dalam kategori Indeks LQ45 periode 

2012-2015. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil t hitung < t tabel 

(0,201 < 2,005). 

3. Growth Sale (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham perusahaan yang tercatat dalam kategori Indeks LQ45 

periode 2012-2015. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil t hitung < t 

tabel (0,226 < 2,005). 

4. Dividend Payout Ratio (X4) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham yang tercatat dalam kategori Indeks LQ45. Hasil 

tersebut dibuktikan dengan hasil t hitung > t tabel (10,034 > 2,005). 
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5. Hasil analisis dengan menggunakan uji F dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa ROE, CR, GS dan DPR berpengaruh positif 

terhadap Harga Saham pada perusahaan yang tercatat dalam kategori 

Indeks LQ45 periode 2012-2015. Hasil tersebut dibuktikan dengan 

hasil signifikansi F  sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau nilai 

F hitung > F tabel (35,171 > 2,78). Nilai Adjusted R Square sebesar 

0,706 menunjukkan bahwa presentase pengaruh yang terjadi  pada 

Harga Saham dapat dijelaskan oleh variabel ROE, CR, GS dan DPR 

70,6% dan sisanya 29,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian. 

6. Hasil dari uji asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, autokorelasi) diperoleh hasil analisis bahwa dalam 

model yang digunakan sudah tidak terjadi penyimpangan asumsi 

klasik, Artinya model regresi pada penelitian dapat digunakan sebagai 

dasar analisis. 

7. Adapaun keterbatasan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

 Penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham, tetapi bukan meneliti apakah harga 

saham tersebut turun ataupun naik. 

 Penelitian ini hanya menganalisis indikator dari faktor intern 

perusahaan bukan pada eksternal perusahaan. 
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 Keterbatasan dalam menggunakan rasio keuangan perusahaan 

hanya diwakili oleh empat buah rasio keuangan, yaitu Return On 

Equity, Current Ratio, Growth Sale dan Dividend Payout Ratio. 

Sebab terdapat kemunginan rasio-rasio keuangan lain yang lebih 

signifikan pengaruhnya terhadap harga saham. 

 

1.2. Saran 

 Saran yang dapat dibeerikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Menambahkan indikator lain yang berasal dari faktor Eksternal  

2. Mengklasifikasi perusahaan berdasarkan umur perusahaan, Karena ada 

kemungkinan besar perusahaan yang sudah lama stabil dengan 

perusahaan yang baru didirikan akan mempunyai pengaruh besar 

kecilnya Harga Saham yang ditawarkan. 

3. Bagi investor untuk memilih portofolio saham harus memperhatikan 

Return On Equity (ROE) dan Dividen Payout Ratio (DPR) yang telah 

dicapai atau dihasilkan perusahaan emiten. 

 


