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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji normalitas data yang dilakukan dengan One-Sample Kolmogorov-

simirnov menunjukkan bahwa nilai K-S-Z untuk variabel Dividend Per Share

sebesar 0,643 dengan nilai signifikansi sebesar 0,802. Nilai K-S-Z untuk

variabel Return On Assets sebesar 0,685 dengan nilai signifikansi sebesar

0,736. Dan nilai K-S-Z untuk variabel Harga Saham sebesar 0,377 dengan

nilai signifikansi sebesar 0,999. Apabila nilai signifikansi K-S-Z tersebut

diatas 0,05 (sign > 0,05), maka diambil kesimpulan bahwa variabel Dividend

Per Share, Return On Assets dan Harga Saham secara statistik telah

terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

2. Dari pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

penelitian ini bebas dari uji autokolerasi, multikolinearitas dan

heteroskedastisitas.

3. Hasil Koefisian determinasi (R square) pada penelitian ini adalah sebesar

0,817. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu

Dividend Per Share dan Return On Assets terhadap variabel dependen Harga

Saham yang dapat diterangkan oleh persamaan ini sebesar 81,7%. Sedangkan

sisanya sebesar 18,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan

dalam model regresi ini seperti Earning Per Share (EPS), Return On Equity

(ROE) dan sebagainya. Jika nilai R2 mendekati 1 maka Dividend Per Share

dan Return On Assets semakin kuat pengaruhnya terhadap harga saham.

4. Variabel Independen Dividend Per Share dan Return On Assets secara parsial

memiliki pengaruh terhadap harga saham sebagai berikut.

a. Dividend Per Share memberikan pengaruh signifikan positif terhadap

harga saham pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Hal ini dapat dilihat dari hasil

pengujian hipotesis pada uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar
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18,505 lebih besar dari t tabel sebesar 1,98827 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 (sign < 0,05). Karena t hitung > t tabel (18,505 > 1,98827) 

maka hipotesis diterima.  

b. Retrun On Assets tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012 sampai dengan 2016. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian 

hipotesis pada uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,561 lebih 

kecil dari t tabel sebesar 1,98827 dengan tingkat signifikan sebesar 0,576 

(sign > 0,05). Karena t hitung <  t tabel (0,561 > 1,98827) maka hipotesis 

ditolak.  

5. Variabel Independen Dividend Per Share dan Return On Assets secara 

simultan (bersama – sama) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

harga saham pada perusahaan LQ 45 tahun 2012 sampai dengan 2016. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada uji simultan (uji f) diperoleh 

nilai f hitung sebesar 183,438 lebih besar dari f tabel sebesar 3,10 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 (sign < 0,05). Karena nilai f hitung > f tabel 

(183,438 > 3,10), maka hipotesis diterima.  

 

5.2 Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dari berbagai 

pihak–pihak yang terkait, khususnya bagi para pemakai lporan keuangan antara 

lain : 

1. Investor maupun kreditor, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

dasar acuan dalam menilai kinerja perusahaan yang menjadi pertimbangan 

awal dalam proses transaksi bursa dan proses pengambilan keptusan investasi 

saham. 

2. Bagi pihak manajemen dalam perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga 

dapat tercemin dalam laporan keuangan yang disusun agar para investor lebih 

tertarik untuk menginvestasikan dananya. 
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3. Bagi para pengambil keputusan (eksekutif), diharapkan penelitian ini bisa 

dijadikan dasar penilaian dan dasar pertimbangan atas suatu tindakan saat 

pengambilan keputusan di masa mendatang. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, penulis masih 

mempunyai keterbatasan dalam penelitiannya. Adapun keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel 17 perusahaan dari populasi 

perusahaan Indeks LQ 45. Sehingga data yang didapatkan terbatas hanya 45 

perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu Dividend 

Per Share dan Return On Assets karena keterbatasan dalam persoalan waktu, 

materi, data hingga keterbatasan literatur. 

 

5.4 Saran 

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka penulis 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, diantaranya adalah sebagi berikut. 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia  dengan penggunaan sampel penelitiannya dari sektor 

perusahaan maupun dari perusahaan indeks harga saham lainnya.  

2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel independent lain yang 

mempengaruhi harga saham yang masih berbasis pada laporan keuangan 

selain yang digunakan dalam penelitian ini (misalnya rasio NPM, EPS, ROE) 

dengan tetap berlandaskan pada penelitian – penelitian selanjutnya. 
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