
 

79 

 

Rosita Putri Cahyawati, 2022 

PENGARUH VOLATILITAS LABA, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN LEVERAGE TERHADAP 

VOLATILITAS HARGA SAHAM PERUSAHAAN IDX30 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Bersumber pada hasil analisis serta pembahasan yang sudah dijabarkan di bab 

IV menggunakan analisis regresi data panel dengan sampel 30 perusahaan IDX30 

periode pengamatan 2012 sampai 2019 maka mampu dirangkai bermacam 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengujian variabel volatilitas laba menyatakan jika terdapat pengaruh serta 

memberikan arah negatif terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan yang 

tergolong indeks IDX30 periode 2012 hingga 2019. Hasil ini menjelaskan jika 

tinggi rendahnya volatilitas harga saham terpengaruh oleh volatilitas laba, 

dimana volatilitas harga saham akan naik karena terpicu oleh penurunan 

volatilitas laba, sama halnya jika volatilitas laba mengalami penurunan maka 

volatilitas harga saham akan naik. Tandanya hipotesis pertama pada penelitian 

ini terbukti. 

b. Pengujian variabel kebijakan dividen yang diukur dengan Dividend Payout 

Ratio (DPR) menyatakan jika terdapat pengaruh serta memberikan arah positif 

terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan yang tergolong indeks IDX30 

periode 2012 hingga 2019. Hasil ini menjelaskan jika tinggi rendahnya 

volatilitas harga saham terpengaruh oleh DPR, dimana volatilitas harga saham 

akan naik karena terpicu oleh kenaikan DPR, sama halnya jika DPR mengalami 

penurunan maka volatilitas harga saham juga akan turun. Tandanya hipotesis 

kedua pada penelitian ini terbukti. 

c. Pengujian variabel leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

menyatakan jika terdapat pengaruh serta memberikan arah positif terhadap 

volatilitas harga saham pada perusahaan yang tergolong indeks IDX30 periode 

2012 hingga 2019. Hasil ini menjelaskan jika tinggi rendahnya volatilitas harga 

saham terpengaruh oleh DER, dimana volatilitas harga saham akan naik karena 

terpicu oleh kenaikan DER, sama halnya jika DER mengalami penurunan maka 

volatilitas harga saham juga akan turun. Tandanya hipotesis ketiga pada 

penelitian ini terbukti.  
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V.2 Saran 

Bersumber pada hasil kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta manfaat 

yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka beberapa saran yang mampu ditawarkan 

untuk penelitian berikutnya agar lebih bermanfaat antara lain: 

a. Aspek Teoritis  

Penelitian selanjutnya disarankan memakai variabel independen lain yang 

mampu mempengaruhi volatilitas harga saham seperti volume perdagangan 

saham, ukuran perusahaan, inflasi, pertumbuhan aset, nilai tukar, dan 

sebagainya. Selain itu juga disarankan meneliti pada populasi lain seperti indeks 

yang tergolong pada Bursa Efek Indonesia selain indeks IDX30 DAN JUGA 

perusahaan-perusahaan sektor tertentu, supaya mempunyai jangkauan yang 

lebih luas, kemudian menambahkan data observasi serta periode pengamatan 

agar hasil penelitian menghasilkan hasil yang maksimum. 

b. Aspek Praktis  

1) Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan IDX30 disarankan agar menaruh perhatian khusus pada 

volatilitas laba, kebijakan dividen, serta leverage sebagai dasar pengambilan 

keputusan keuangan karena dapat mempengaruhi volatilitas harga saham, 

menciptakan strategi baru ketika akan menaikkan harga saham, menciptakan 

performa manajemen yang baik atau kinerja keuangan yang meningkat yang 

nantinya mampu memberikan pengaruh pada volatilitas harga saham. 

2) Bagi Investor 

Bagi investor disarankan agar lebih acuh sebelum melakukan investasi pada 

perusahaan IDX30 dengan melihat referensi sebelumnya. Investor juga harus 

cermat ketika memilih perusahaan yang hendak diinvestasikan dengan 

memperhitungkan kinerja keuangan perusahaan agar selamat dari adanya 

risiko-risiko yang tak terduga. 
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