
70

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, Return On Asset (ROA) ditunjukkan dengan nilai t hitung

(4,419) > t tabel (1,975) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < dari taraf

signifikansi α = 5% = 0,05, maka dari hasil uji dinyatakan bahwa hipotesis

diterima, sehingga dapat dikatakan secara parsial Return On Asset

mempengaruhi harga saham. Pada variabel Return On Equity (ROE)

diperoleh nilai t hitung (-1,564) < t tabel (1,975) dan nilai signifikansi sebesar

0,120 > dari taraf signifikansi α = 5% = 0,05, maka dari hasil uji

dinyatakan bahwa hipotesis ditolak, sehingga dapat dikatakan secara

parsial Return On Equity tidak mempengaruhi harga saham. Pada variabel

Earning Per Share ( EPS) diperoleh nilai t hitung (9,816) > t tabel (1,975) dan

nilai signifikansi sebesar 0,000 < dari taraf signifikansi α = 5% = 0,05,

maka dari hasil uji dinyatakan bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat

dikatakan secara parsial Earning Per Share mempengaruhi harga saham.

Pada variabel Ukuran Perusahaan diperoleh nilai t hitung (6,326) > t tabel

(1,975) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < dari taraf signifikansi α = 5%

= 0,05, maka dari hasil uji dinyatakan bahwa hipotesis diterima, sehingga
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dapat dikatakan secara parsial Ukuran Perusahaan mempengaruhi harga

saham.

2. Secara simultan variabel independen yaitu Return On Asset, Return On

Equity, Earning Per Share dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan

terhadap harga saham, yang ditunjukkan hasil R2 =0,706; nilai F hitung

sebesar (97,817) dan nilai F tabel (2,427) dengan tingkat signifikan 0,000.

Karena nilai signifikan lebih kecil dari alpha (0,05).

3. Nilai R2 pada penelitian ini sebesar 0,706 yang berarti bahwa 70,6 % harga

saham dapat dijelaskan oleh variabel Return On Asset, Return On Equity,

Earning Per Share dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar

29,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat didalam model

penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan

adalah:

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan sebaiknya menggunakan populasi lebih

banyak agar benar-benar mempresentasikan seluruh perusahaan yang diteliti.

b. Penentuan jumlah dan penilaian item saham sebaiknya dilakukan oleh para

ahli dibidang ini, sehingga menunjukkan bahwa harga saham mengalami

peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.
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c. Bagi investor yang akan menanamkan sahamnya sebaiknya dalam

mempertimbangkan keputusan investasinya memperhatikan kinerja keuangan.

d. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah lebih banyak variabel

independen dalam melakukan penelitian terhadap harga saham, agar peneliti

selanjutnya tahu bahwa variabel-variabel apa saja yang bisa mempengaruhi

harga saham.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai

berikut:

a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang terdapat diLQ45

saja.

b. Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, untuk

penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain.

c. Karena keterbatasan waktu dan dana, peneliti hanya melakukan penelitian

selama empat tahun yaitu periode 2009-2012 sehingga kurang mencerminkan

keadaan harga saham yang sebenarnya.

d. Keterbatasan mendapatkan referensi penelitian terdahulu sebagai bahan acuan,

sehingga penulis mendapatkan sedikit kesulitan dalam penulisan skripsi ini.


