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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan oleh 

penulis pada Bab VI, maka penulis akan menarik simpulan dari penelitian ini. 

Dari hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

berdasarkan pengujian terhadap autokorelasi dan multikolinearitas menunjukan 

bahwa data dalam variabel dependen tidak terjadi gejala autokorelasi dan 

multikolinearitas. Pengujian terhadap normalitas data menunjukan bahwa data 

normal mengikuti arah garis diagonal, dan pengujian terhadap heteroskedastisitas 

data menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Sedangkan berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis secara parsial dan simultan di dapat sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, ditunjukan bahwa 

Earning per Share (EPS), Price to Equity Ratio (PER), Return On Equity 

(ROE) dan Return On Assets (ROA) mempunyai pengaruh yang signifikan 

dengan harga saham. Besarnya pengaruh rasio keuangan dengan harga saham 

pada perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 dapat dilihat dari koefisien 

determinasi parsialnya yaitu: PER sebesar 85,3%, EPS sebesar 86%,                   

ROE sebesar 74%, dan ROA sebesar 63%. Selanjutnya berdasarkan                         

uji hipotesis diperoleh nilai thitung dan ttabel sebagai berikut : PER sebesar     

6,417 > 2,36,  EPS sebesar 6,579 > 2,36, ROE sebesar -4,410 > -2,36, dan 

ROA sebesar 3,475 > 2,36. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, ditunjukan bahwa rasio 

Earning per Share (EPS), Price to Equity Ratio (PER), Return On Equity 

(ROE) dan Return On Assets (ROA) keuangan secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan dengan harga saham pada perusahaan yang 

tergabung dalam LQ 45 dapat dilihat dari koefisien determinasi multipel yaitu 

sebesar 92,8 % dan sisanya sebesar 7,2 % disebabkan oleh faktor-faktor lain 
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yang turut mempengaruhi harga saham pada perusahaan yang tergabung 

dalam LQ 45.  

Faktor-faktor lain antara lain sebagai berikut : 

1. Kondisi perekonomian yang belum membaik sehingga iklim berinvestasi 

belum kondusif 

2. Keadaan politik dan keamanan  yang masih tidak menentu sehingga 

menyebabkan investor menahan diri untuk menanamkan modalnya 

3. Isu yang datang dari intern perusahaan, ditanggapi oleh investor bahwa 

manajemen perusahaan tidak sepenuhnya berpihak kepada pemilik 

perusahaan 

4. Kondisi pasar secara keseluruhan yaitu kondisi dimana tingkat harga 

secara umum meningkat yang berhubungan dengan optimisme investor 

atau menurun yang berhubungan dengan pesimisme investor. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi para investor selain memperhatikan kinerja keuangan perusahaan (faktor 

fundamental) investor juga harus memperhatikan kondisi perdagangan efek 

dan faktor lingkungan sehingga keputusan invesatsi yang tepat dapat diambil. 

2.  Bagi para emiten sebaiknya pelaporan kondisi keuangan (laporan keuangan) 

kepada publik bisa tepat waktu serta memberikan penjelasan mengenai 

keadaan perusahaan secara lengkap dan akurat. 

3. Bagi peneliti yang akan meneliti topik ini, diharapkan menggunakan model 

rasio-rasio keuangan yang lain dan menggunakan harga saham yang rentang 

waktu yang lebih panjang pada perusahaan yang lain maupun pada perusahaan 

jasa yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 


