
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

   Dari hasil penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh dari variabel Return on Equity (ROE) terhadap 

Return saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 

2014-2016.  

2. Tidak terdapat pengaruh dari variabel Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap 

Return saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 

2014-2016.  

3. Tidak terdapat pengaruh dari variabel Price to Earning Ratio (PER) 

terhadapReturn saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 

periode 2014-2016.  

4. Tidak terdapat pengaruh dari variabel Return on Equity (ROE) , Dividend 

Payout Ratio (DPR) dan Price to Earning Ratio (PER) secara bersama-sama 

terhadap Return saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 

periode 2014-2016.  

5. Besar pengaruh dari ketiga variabel yaitu Return on Equity (ROE), Dividend 

Payout Ratio (DPR), Price to Earning Ratio (PER) terhadap Return saham 

adalah sebesar -0,030 / -3% 

 



5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini untuk penelitian 

selanjutnya sebagai berikut : 

1. Sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini hanya perusahaan 

yang tergabung dalam indeks LQ45 yang menerbitkan laporan tahunannya 

secara berturut-turut dari tahun 2014-2016, akibatnya hasil dari penelitian ini 

tidak berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang berada di sektor lain di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan yang konsisten masuk 

dalam perhitungan indeks LQ45 selama periode 2014-2016 

3. Penelitian ini hanya mengukur pengaruh Return on Equity (ROE), Dividend 

Payout Ratio (DPR), dan Price to Earning Ratio (PER) terhadap Return 

saham pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Periode pada penelitian ini hanya 3 tahun, yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016 

sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya. 

 

 

 

 



5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah rasio keuangan 

lainnya seperti Current Ratio, Debt Ratio,Return on Assets dan atau yang 

lainnya sebagai variabel independen. Karena sangat dimungkinkan rasio 

keuangan lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian agar 

diperoleh hasil yang lebih akurat mengenai return saham. 

c. Penelitian selanjutnya disarankan menambah sampel penelitian dengan 

menjadikan semua jenis sektor perusahaan agar hasil penelitian dapat 

merepresentasikan kondisi terkini perekonomian global dan hasilnya lebih 

akurat dan diyakini modal intelektual untuk masing-masing industri 

tersebut berbeda. 

 


