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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, yaitu bagaimana pengaruh Return 

On Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Price 

Eraning Ratio (PER), dan Earning Price Share (EPS) terhadap harga saham 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2013. Hasil analisa menunjukkan uji hipotesis terhadap variabel Return 

On Asset (ROA), Price Earning Ratio (PER) dan Earning Price Share (EPS) 

dapat diterima karena memberikan pengaruh terhadap harga saham sedangkan 

uji hipotesis terhadap Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

ditolak karena tidak memberikan pengaruh terhadap harga saham 

2. Berdasarkan Hasil analisis table 4.7 menunjukan bahwa F hitung > F tabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA), Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER) dan Earning 

Per Share (EPS) secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Dan juga 

dapat dilihat dari berdasarkan table 4.6, besarnya pengaruh variabel 

independen sebesar 87.1% dan sisanya sebesar 12.9% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lainnya.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Periode penelitian ini terbatas dari tahun 2010 samapi dengan tahun 2013. 

Penggunaan periode yang cukup singkat ini (4 tahun) bisa dijadikan 
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kemungkinan bahwa sampel penelitian kurang representative sehingga hasil 

penelitian mengalami bias secara statistik.  

2. Tidak ada nya pemisahaan antara ukuran perusahaan (firm size) dari sampel 

penelitian, sehingga memungkinkan terjadinya size effect dalam penelitian 

ini. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapatkan, maka dapat diberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya untuk dapat mengamati rasio keuangan 

lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini. Karena masih banyak rasio 

keuangan lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap harga saham.  

2. Bagi investor dan calon investor yang menanamkan modal di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), khususnya dalam membeli saham di perusahaan LQ 45 

untuk dapat mempertimbangkan faktor ROA, PER dan EPS karena faktor 

tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap harga saham.  

3. Untuk perusahaan LQ 45 dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk 

meningkatkan kinerja keuangannya agar peroleh apresiasi yang tinggi oleh 

investor sehingga dapat menaikkan harga dan return saham perusahaan. 

 

 


