
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 emiten yang tergolong 

dalam LQ 45 sejak tahun 2001-2003, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Variabel earning per share secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap perubahan harga saham. Hal ini dibuktikan dengan 

perhittungan statistic melalui uji t, yakni t signifikan yang lebih kecil 

dari pada tingkat signifikansi (0,000<0,05). Pengaruh variabel 

earning per share terhadap perubahan harga saham adalah 

sebesar 0.681   sedang sisanya adalah pengaruh variabel lain. 

2. Variabel tingkat suku bunga deposito secara parsial memiliki 

pengaruh terhadap perubahan harga saham. Hal ini dibuktikan 

dengan perhitungan statistic melalui uji t, yakni t signifikan yang 

lebih besar dari pada tingkat signifikan (0,001<0,05). Pengaruh 

variabel tingkat suku bunga deposito terhadap perubahan harga 

saham adalah sebesar 0.025 sedang sisanya adalah pengaruh 

variabel lain. 

3. Variabel earning per share dan tingkat suku bunga deposito secara 

simultan memiliki pengaruh terhadap perubahan harga saham. Hal 

ini dibuktikan dengan perhitungan uji F, yakni F signifikan yang 

lebih kecil dari pada tingkat signifikan ( 0,000<0,05).  

4. Pengaruh variabel earning per share dan tingkat suku bunga 

deposito terhadap perubahan harga saham adalah sebesar 48% 

sedangkan sisanya adalah pengaruh variabel lain. 

 

 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan pada penilitian yang telah dilakukan, ada beberapa 

hal yang ingin disampaikan penulis kepada peneliti selanjutnya,yakni: 

1. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang 

meneliti pengaruh faktor rasio keuangan terhadap perubahan harga 

saham dan untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya variabel yang 

digunakan adalah variabel yang berkaitan dengan laba 

perusahaan. 

2. Akan lebih menarik lagi apabila mempertimbangkan faktor yang 

bersifat kualitatif, seperti stabilitas politik, situasi ekonomi, dan 

sebagainya, di samping variabel kuantitatif agar lebih 

mencerminkan keadaan sebenarnya; mengingat secara empiris 

harga saham dipengaruhi oleh berbagai macam variabel. 

3. Untuk mengetahui secara lebih spesifik mengenai pengaruh 

variabel yang ingin diteliti, sebaiknya dipisahkan jenis industri 

perusahaannya, sehingga dapat dilihat perbedaan variabel apa 

yang lebih berpengaruh terhadap masing-masing industri tersebut. 

 


