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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Earning Per share 

(EPS), Return On Equity (ROE),dan Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap 

harga saham perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2007-2009. Secara simultan variabel Earning per Share (EPS), 

Return on Equity (ROE) dan Dividend Payout Ratio (DPR) mempunyai 

kontribusi sebesar 64,3% terhadap harga saham, sedangkan sisanya sebesar 

35,7% merupakan kontribusi dari variabel lain selain Earning per Share 

(EPS), Return on Equity (ROE) dan Dividend Payout Ratio (DPR). 

Berdasarkan hasil uji-F dan uji koefisien korelasi, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara analisis rasio terhadap 

kinerja saham berdasarkan harga saham dengan kontribusi sebesar 64,3%. 

2. Secara parsial, variabel bebas yang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham adalah Earning Per Share (EPS), sedangkan variabel 

bebas Return on Equity (ROE) dan Dividend Payout Ratio (DPR) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Earning Per Share 

(EPS) memiliki koefisien parsial sebesar 76,2%, Return on Equity (ROE) 

memiliki koefisien parsial sebesar -0,5%, dan Dividend Payout Ratio (DPR) 

memiliki koefisien parsial sebesar -4,9 Berdasarkan hasil uji-t dan korelasi 

parsial untuk Earning per Share (EPS), Return on Equity (ROE) dan 

Dividend Payout Ratio (DPR), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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variabel bebas EPS merupakan rasio keuangan yang paling dominan dalam 

penelitian ini dibandingkan dengan variabel bebas lainnya dengan kontribusi 

sebesar 76,2%. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat diberikan saran sebagai berikut 

ini: 

1. Bagi investor yang bermaksud melakukan investasi saham, tidak semua rasio 

keuangan dapat dijadikan parameter untuk melihat kinerja saham berdasarkan 

harga saham. Berdasarkan hasil penelitian ini sebaiknya investor 

memperhatikan Earning Per Share (EPS), karena Earning Per Share (EPS) 

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap harga saham. 

2. Bagi perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan Earning Per Share (EPS), 

karena berdasarkan hasil penelitian ini Earning Per Share (EPS) dapat 

dijadikan acuan untuk investor dalam memilih saham perusahaan yang ada di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini terjadi karena para investor cenderung 

melihat bagaimana kinerja perusahaan menghasilkan laba di masa yang akan 

datang. 

3. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Return on Equity (ROE) dan Dividend 

Payout Ratio (DPR) tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan saham-saham yang 

termasuk dalam indeks LQ 45 yang merupakan kumpulan 45 saham 

perusahaan yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga 

saham-saham yang ada didalam sampel penelitian ini terdiri dari berbagai 
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sektor dan bidang industri. Maka bagi peneliti yang yang ingin meneliti 

mengenai rasio sebaiknya menggunakan saham-saham dari sektor atau 

bidang industri yang sama sehingga memlikiki homogenitas asset.  

4. Variabel bebas yang di gunakan dalam penelitian ini Earning per Share 

(EPS), Return on Equity (ROE) dan Dividend Payout Ratio (DPR), bagi 

peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai rasio sebaiknya 

menggunakan variabel lainya atau menambahkan variabel lain dan 

menambahkan periode waktu penelitian, agar hasil yang diperoleh lebih dapat 

menjelaskan mengenai kinerja saham perusahaan yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia. 

 


