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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan       

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. berdasarkan hasil penelitian didapatkan  hasil bahwa harga saham dipengaruhi 

oleh Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), Volume 

Perdagangan Saham (Trading Volume Activity/TVA), dan harga saham masa 

lalu yang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Indeks LQ 45 selama tahun pengamatan (2005-2007).  Sedangkan secara 

parsial hanya variabel earning per share (EPS), Return On Equity (ROE), dan 

harga saham masa lalu,yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity/TVA) tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

2. dari hasil pengujian diketahui bahwa nilai koefisien beta yang paling besar 

adalah harga saham masa lalu. Hal ini membuktikan variabel harga saham 

masa lalu mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham. Harga saham 

masa lalu dapat dijadikan input dalam memprediksi dan menentukan harga 

saham oleh investor dan emiten, sehingga investor dapat mengetahui waktu 

yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Oleh karena itu, penelitian ini 

menolak hipotesis 2 dan menyatakan bahwa harga saham masa lalu memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap harga saham.   
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5.2. Saran  

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran  sebagai 

berikut:  

1. Bagi emiten yang akan meningkatkan harga sahamnya, dapat menempuh 

langkah memperbaiki kinerja keuangan perusahaan salah satunya dengan 

meningkatkan Earning Per Share (EPS) dan Return On Equity (ROE).  

2. Bagi investor yang akan melakukan investasi atau memprediksi harga saham, 

perlu memperhatikan variabel teknikal seperti harga saham masa lalu dalam 

memprediksi harga saham agar validitas prediksinya akurat. Dan investor juga 

sebaiknya menjadikan EPS dan ROE sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan sebab secara fundamental variasi harga saham ditentukan oleh 

perubahan kedua variabel tersebut.  

3. Bagi para akademisi yang berminat melakukan penelitian dengan bahasan 

yang sama, diharapkan dapat mengembangkannya dengan melakukan 

penelitian pada perusahaan yang lain dan menambahkan variabel-variabel 

yang diteliti seperti tingkat suku bunga deposito, tingkat inflasi, rasio 

keuangan, dan faktor-faktor lain yang diprediksi memiliki pengaruh terhadap 

harga saham.    
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