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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di bab sebelumnya mengenai 

faktor internal dan ekternal yang mempengaruhi harga saham indeks LQ45, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

1. Faktor Current Ratio/CR tidak berpengaruh signifikan pada saham 

yang tergolong LQ45. 

2. Faktor Debt To Equity Ratio/DER tidak berpengaruh signifikan pada 

saham yang tergolong LQ45. 

3. Faktor Return On Equity/ROE berpengaruh signifikan pada saham 

yang tergolong LQ45.  

4. Faktor Earning Per Share/EPS berpengaruh signifikan pada saham 

yang tergolong LQ45.  

5. Faktor Inflasi tidak berpengaruh signifikan pada saham yang tergolong 

LQ45.  

6. Faktor Kurs/Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan pada saham yang 

tergolong LQ45. 

Penjelasan secara fakor internal menegenai hasil tidak berpengaruh 

signifikan : 

1) Faktor Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

karena Current Ratio merupakan ratio likuiditas, Current ratio adalah 

gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Nilai current ratio yang tinggi menggambarkan likuiditas 

perusahaan yang tinggi, dengan likuiditas yang tinggi akan 
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menggambarkan bahwa perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Sehingga banyak investor yang tertarik untuk 

berinvestasi yang dapat meningkatkan demand atau penawaran saham, 

dengan begitu hal tersebut akan berpengaruh pada harga saham yang 

akan meningkat. Tetapi pada sampel 22  perusahaan kelompok LQ45 

nilai likuiditasnya kurang baik sehingga tidak berpengaruh signifikan pada 

saham yang tergolong LQ45 

2) Faktor Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham karena nilai  Debt To Equity Ratio (DER) 22 perusahaan yang 

tergolong LQ45  tinggi, maka kemungkinan harga saham perusahaan 

akan rendah dikarenakan perusahaan memperoleh laba dan perusahaan 

cenderung untuk menggunakan laba tersebut dalam membayar utangnya 

dibandingkan dengan membagi dividen. Sehingga Debt To Equity Ratio  

tidak berpengaruh singnifikan pada saham yang tergolong LQ45. 

3) Faktor inflasi tidak berpengaruh signifikan pada saham karaena Inflasi 

merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya 

daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai rill (intrinsik) mata 

uang suatu negara. Semakin tingginya nilai inflasi, maka semakin tinggi 

nilai harga saham. Pada 22 perusahaan terjadi uncontrol variabel 

sehingga tidak berpengaruh signisikan pada kelompok saham LQ45. 

4) Faktor kurs tidak berpengaruh signifikan pada saham karena kurs 

merupakan nilai dari satu mata rupiah yang dapat ditranslasikan kedalam 

mata uang negara lain. Semakin tingginya nilai tukar mata uang, maka 

semakin rendah nilai harga saham. Pada 22 perusahaan mengalami 
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uncontrol variabel sehingga tidak berpengaruh signifikan pada kelompok 

saham LQ45 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Investor perlu melihat salah satu pokok penting dari hasil akhir Roe 

yaitu untuk mengetahui hasil laba bersih karena dengan mengetahui 

hasil akhir ROE dapat menjadikan tolak ukur untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Dan agar mengetahui seberapa efisien sebuah 

perusahaan dalam menggunakan uang yang didapat dari hasil 

investasi. 

2. Indikator laba yang perlu di perhatikan oleh seorang investor adalah 

EPS, karena eps merupakan hasil atau pendapatan yang akan 

diterima oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang 

dimilikinya atas keikutsertaannya dalam perusahaan. Laba per lembar 

saham diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa 

dibagi rata-rata saham biasa yang beredar. 

3. Nilai harga saham yang tinggi dalam penelitian ini dibentuk oleh kinerja 

perusahaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini diperkirakan 

mampu meningkatkan harga saham perusahaan, selain itu para 

investor daat lebih mempertimbangkan faktor internal dibandingkan 

faktor ekternal seperti inflasi dan kurs dalam pegambilan keputusan 

investasi saham karena hasil penelitian menunjukkan dua indikator 

faktor internal yang  diuji mempunyai pengaruh signifikan pada saham 

yang tergolong kelompol saham LQ45. 
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4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan peneliti 

selanjutnya. Peneliti menghimbau untuk penelitian selanjutnya agar 

menggunakan variabel faktor internal dan faktor eksternal yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini serta menambah data laporan keuangan 

dengan tahun yang up to date. Peneliti menyadari dalam penelitian ini 

masih banya keterbatasan dan juga kekurangan, sehingga perlu 

adanya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

 


