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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1       Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel 

independen yang dijelaskan oleh kebijakan dividen, profitabilitas dan likuiditas 

terhadap variabel dependen yang dijelaskan oleh harga saham. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan masuk dalam LQ-45 pada periode penelitian yakni 2015 sampai 

dengan 2017. Pada pemilihan sampel digunakan metode purposive sampling yaitu 

metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria – kriteria tertentu yang sesuai 

dengan penelitian. 

Analisis dan pembahasan pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang 

dapat penulis tarik yakni sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian kebijakan dividen yang diukur dengan menggunakan 

dividend payout ratio menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode penelitian yaitu 2015 sampai dengan 2017. Dengan kata lain, 

bahwa hipotesis penelitian ini tidak terbukti. 

2. Hasil pengujian profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on 

equity menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham pada perusahaan LQ-

45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian yaitu 

2015 sampai dengan 2017. Dengan kata lain, bahwa hipotesis penelitian 

ini terbukti. 

3. Hasil pengujian likuiditas yang diukur dengan menggunakan current  ratio 

menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap harga saham pada perusahaan LQ-45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian yaitu 2015 

sampai dengan 2017. Dengan kata lain, bahwa hipotesis penelitian ini 

tidak terbukti. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan dengan prosedur ilmiah, 

namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan faktor – faktor internal perusahaan yang 

berhubungan dengan harga saham dan juga mungkin dapat mempengaruhi 

harga saham, seperti kebijakan dividen, profitabilitas dan likuiditas. 

Penelitian ini mengabaikan faktor – faktor internal lainnya seperti 

pertumbuhan perusahaan, struktur modal, keputusan investasi dan juga 

faktor eksternal perusahaan yang juga dapat mempengaruhi harga saham 

seperti, tingkat inflasi, suku bunga, dan juga lainnya. 

2. Adanya keterbatasan waktu penelitian sehingga data yang dikumpulkan 

tidak memiliki jenjang yang panjang, yakni antara 2015 sampai 2017. 

3. Adanya kesulitan dalam mencari data kebijakan dividen, karena tidak 

semua perusahaan LQ-45 membagikan dividennya kepada investor atau 

pemegang saham. 

 

5.3       Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dengan menilik hasil dan analisa 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi 

variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap harga saham, bisa dari 

faktor eksternal lain seperti struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan 

keputusan investasi. Maupun dari faktor eskternal perusahaan seperti 

tingkat suku bunga, inflasi dan lainnya. Selain itu, diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya dapat menambah populasi yang akan dijadikan sampel 

sehingga penelitian menjadi tidak terikat. Serta dapat pula memperlebar 

periode pengamatan agar dapat lebih menjelaskan hubungan antar variabel 

yang diteliti. 

2. Secara praktis 

Bagi pihak manajerial yang ada didalam perusahaan diharapkan dapat 

menjaga dan lebih meningkatkan kinerja keuangan perusahaan maupun 
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kinerja perusahaan secara keseluruhan setiap periodenya. Hal ini semata – 

mata agar pandangan investor terhadap prospek perusahaan kedepannya 

dapat baik, sehingga berkemungkinan untuk mereka berinvestasi pada 

perusahaan yang dalam hukum penawaran dan permintaan dapat 

meningkatkan harga saham serta pada gilirannya nanti dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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