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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dividend Payout Ratio dan 

Current Ratio terhadap harga saham perusahaan - perusahaan yang terdaftar di LQ 45 

periode Februari 2011 – Januari 2016. Hasil dari pembahasan yang telah dilakukan di 

bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel independen Dividend Payout Ratio tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen harga saham pada perusahaan - perusahaan yang 

terdaftar di LQ 45 periode Februari 2011 – Januari 2016, berdasarkan 

hasil uji hipotesis secara parsial (uji statistik t). 

2. Variabel independen Current Ratio berpengaruh terhadap variabel 

dependen  harga saham pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar di 

LQ 45 periode Februari 2011 – Januari 2016, berdasarkan hasil uji 

hipotesis secara parsial (uji statistik t). 

3. Variabel independen Dividend Payout Ratio dan Current Ratio  

berpengaruh terhadap variabel dependen harga saham pada perusahaan – 

perusahaan yang terdaftar di LQ 45 periode Februari 2011 – Januari 2016, 

berdasarkan uji hipotesis secara simultan (uji statistik F). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan 

untuk penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan yang sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan yang diuji 

pada penelitian ini terbatas pada faktor - faktor internal yang ada pada 

masing - masing perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 

seperti Dividend Payout Ratio dan Current Ratio. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada laporan keuangan dan ringkasan 

kinerja perusahaan - perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 periode 

Februari 2011 – Januari 2016. 

3. Penelitian ini hanya mengidentifikasi Dividend Payout Ratio dan Current 

Ratio terhadap harga saham perusahaan. Dimana hanya terdapat dua 

variabel independen dan satu variabel dependen. 

4. Penelitian ini hanya melakukan pengujian secara simultan dan parsial dari 

setiap variabel yang ada dengan menggunakan analisis linier berganda, uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis. Alat bantu pengujian hanya menggunakan 

aplikasi SPSS  versi 17.0 untuk Windows. 

5. Penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling dalam 

menentukan jumlah sampel. Sehingga berakibat pada jumlah sampel yang 

digunakan, yaitu hanya berjumlah empat perusahaan dari jumlah populasi 

sebanyak delapan puluh perusahaan. 
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5.3 Saran 

1. Bagi perusahaan : 

Perusahaan – perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 diharapkan 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaannya lebih lagi agar 

selalu terdaftar dalam LQ 45 di periode selanjutnya. Meskipun Dividend 

Payout Ratio dan Current Ratio berpengaruh terhadap harga saham, pihak 

perusahaan harus tetap menjaga keseimbangan kedua faktor tersebut 

beserta faktor – faktor lain yang mempengaruhi harga saham 

perusahaannya, seperti bijak dalam menggunakan per lembar sahamnya 

untuk kegiatan investasi dan memperhatikan kewajiban – kewajiban 

lancarnya. 

2. Bagi investor : 

Para investor sebaiknya tidak hanya melihat perusahaan yang terdaftar 

dalam LQ 45 hanya dari faktor pembagian dividen dan tingkat 

likuiditasnya saja. Tetapi para investor bisa melihat dari faktor – faktor 

lainnya seperti persepsi, kondisi ekonomi global, keadaan suatu negara 

dimana perusahaan itu berdiri, dan lain – lain. Sehingga informasi yang 

didapatkan dari faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham selain 

Dividend Payout Ratio dan Current Ratio dapat menjadi bahan 

pertimbangan investor sebelum mengambil keputusannya untuk 

berinvestasi disuatu perusahaan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya : 

Peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya tidak hanya 

menggunakan faktor Dividend Payout Ratio dan Current Ratio saja. 

Tetapi memasukan lebih banyak banyak faktor - faktor lain lagi seperti 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga bank, isu – isu politik suatu negara, 

kondisi ekonomi suatu negara, dan lain – lain. Dan juga menggunakan 

sampel yang lebih banyak dan lebih luas cakupannya, sehingga penelitian 

selanjutnya dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


