
90 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah Return On Asset (ROA), 

Leverage Ratio, Ukuran Perusahaan, Beta Saham, dan Pembagian terhadap Return 

Saham pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2015. Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel 

dengan lima variabel independen yaitu Return On Asset (ROA), Leverage Ratio, 

Ukuran Perusahaan, Beta Saham, dan Pembagian Dividen, dan satu variabel 

dependen yaitu Return Saham pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013-2015 menunjukkan bahwa : 

1. Hasil uji normalitas data yang dilakukan menunjukkan bahwa sebaran data 

tersebar sekitar garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal. 

2. Dari pengujian asumsi klasik yang dilakukan menunjukkan bahwa 

penelitian ini bebas dari Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan 

Autokorelasi. 

3. Koefisien Determinasi (R square) pada penelitian ini adalah sebesar 

30,3%. Artinya 30,3 % Return Saham dipengaruhi oleh kelima variabel 

bebas ROA, Leverage Ratio, Ukuran Perusahaan, Beta Saham dan 

Pembagian Dividen. Sedangkan sisanya 69,7% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar model, seperti Debt to Equity Ratio, Return On Equity, 

Price Earning Ratio, Earning Per Share dan Net Profit Margin. Maka 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel ROA, Leverage Ratio, 
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Ukuran Perusahaan, Beta Saham dan Pembagian Dividen sangat besar 

terhadap perubahan ROA. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi. 

1. Penelitian ini hanya menggunakan faktor internal untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan LQ45.  

2. Penelitian hanya menggunakan 25 objek penelitian pada Perusahaan LQ45 

yang listed di Bursa Efek Indonesia serta menggunakan periode 

pengamatan 3 tahun, yaitu tahun 2013-2015 dengan menggunakan data 

tahunan dari laporan keuangan masing-masing perusahaan yang 

bersangkutan dalam penelitian ini, sehingga hasil ini belum dapat 

mengeneralisasikan hasil penelitian.  

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada 

penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini 

agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:  

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel 

lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang 

dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap 

Return Saham dan dapat memperpanjang periode pengamatan dan disarankan 
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untuk memperluas cakupan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan 

dalam meningkatkan kinerja keuangan dengan menggunakan rasio-rasio lain 

selain rasio yang dipakai pada penelitian ini.  

2. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan selalu menjaga tingkat 

labanya, sehingga akan meningkatkan Profitabilitas perusahaan tersebut. 

Dengan melihat variabel ROA diharapkan perusahaan mampu menyediakan 

laba untuk menarik investor supaya mau mebanamkan dananya di perusahaan 

yang kita kelola.  


