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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Pada penelitan yang telah dilakukan, menghasilkan hasil analisis data dan 

pengujian hipotesis tentang pengaruh kinerja keuangan, inflasi, pertumbuhan 

domestik bruto dan kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan jasa 

yang terdaftar di BEI periode 2010-2012, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Koefisien determinasi R
2 

sebesar 0.171705, angka ini menunjukan bahwa 17% 

variasi dari harga saham dapat dijelaskan oleh variasi dari return on equity, 

inflasi, pertumbuhan domestik bruto dan kebijakan dividen. Sedangkan 83% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan nilai Fhitung lebih besar dari nilai 

Ftabel (2.813866 ≥ 2.68) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yaitu return on 

equity , inflasi, pertumbuhan domestik bruto,  dan dividen payout ratio, secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

3. Berdasarkan hasil uji T didapatkan hasil: 

a. Variabel return on equity memiliki thitung  sebesar 2.103535 dengan nilai 

profitabilitas sebesar 0.0436. maka Ha diterima, terdapat pengaruh yang 

signifikan antara return on equity terhadap harga saham. 
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b. Variabel inflasi memiliki thitung sebesar 0.678049 ≤ ttabel 1.696 serta nilai 

probabilitas inflasi sebesar 0.5028 lebih besar dari 0.05, variabel 

pertumbuhan domestik bruto memiliki thitung sebesar -0.898009 ≤ ttabel 

1.696 serta nilai probabilitas pertumbuhan domestik bruto sebesar 0.3761 

lebih besar dari 0.05 dan variabel kebijakan dividen memiliki thitung sebesar 

-0.849165 ≤ ttabel 1.696 serta nilai probabilitas kebijakan dividen sebesar 

0.4023 lebih besar dari 0.05 maka dengan ini Ho diterima. Inflasi, 

pertumbuhan domestik bruto dan kebijakan dividen tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan pada bab sebelumnya, berikut ini peneliti 

akan memberikan saran: 

1. Bagi Investor 

Bagi para investor yang akan menanamkan investasi pada perusahaan jasa 

disarankan agar dapat lebih memperhatikan kinerja keuangan seperti 

misalnya return on equity dan dividen per share yang berpengaruh terhadap 

harga saham sebagai acuan untuk menilai kelayakan investasi yang akan 

ditanamkan di masa mendatang. Investor juga sebaiknya memperhatikan 

informasi-informasi mengenai faktor-faktor makro ekonomi yang dapat 

mempengaruhi investasinya di masa mendatang 

2. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan pada beberapa bank 

swasta maupun negeri dan juga perusahaan asuransi yang telah go public 
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khususnya yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) untuk mampu 

meningkatkan return on equity. Dikarenakan return on equity yang stabil dan 

cenderung meningkat akan membangun citra yang baik bagi perusahaan di 

mata para investor, sehingga menarik para investor untuk membeli saham 

perusahaan yang akan membawa pengaruh positif yaitu kenaikan harga 

saham pada perusahaan tersebut. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan beberapa 

variabel lain dari kinerja keuangan dan variabel lain dari faktor makro 

ekonomi yang diprediksi dapat berpengaruh terhadap harga saham. Peneliti 

berikutnya juga diharapkan agar dapat memperluas tahun penelitiannya dan 

dapat juga mengubah sektor perusahaan lain untuk diteliti.   


