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ABSTRACT
The purpose of this research is to know the effect within the company growth, profit, and earning
per share towards return of the stock. The research population is the companies whom included on
LQ45 index in 2014 until 2016. The method of sampling election is purposive sampling and
generated 27 companies. Independent variables were growth of the company, earnings, and
earnings per share. The dependent variables is return of the stock. The research used secondary
data that obtained from the financial statement in Indonesia Stock Exchange. The analysis
technique used in this research is multiple linear regression analysis. The hypothesis of this
research based on the previous research and another various theories. The result of the research
shows that firm growth and earnings per share doesn’t affect significantly stock return, while
accountancy profit have significant effect on stock return.
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1.

Pendahuluan
Perekonomian pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak orang
mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya yaitu dengan
menginvestasikan uangnya melalui pasar modal. Menurut Tandelilin (2010:26), pasar modal
adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan
dana dengan cara memperjual-belikan sekuritas.
Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini menuju ke arah yang efisien, semua
informasi relevan bisa digunakan sebagai masukan bagi investor untuk menilai pergerakan harga
saham sebagai dasar untuk keputusan investasinya. Semakin cepat informasi baru tercermin pada
harga saham, maka semakin efisien paasar modal tersebut.
Sebagai pemegang saham, investor harus menganalisis terlebih dahulu kinerja baik atau
buruknya suatu perusahaan untuk menghindari risiko. Investor dapat menganalisis melalui laporan
keuangan, di dalam laporan keuangan dijelaskan bagaiman kondisi keuangan perusahaan
tersebut. Selain itu baik atau buruknya suatu perusahaan dapat dilihat dari harga saham
perusahaan tersebut di bursa efek (Nurkharomi, Nurdin, & Azib, 2017).
Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perusahaan swasta yang menyediakan jasa
fasilitas perdagangan sekuritas. Salah satu saham yang diperjual-belikan di Bursa Efek Indonesia
yaitu saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45. Perusahaan yang tergabung dalam kategori
indeks LQ45 termasuk dalam perusahaan yang mempunyai kinerja memuaskan. Perusahaan
LQ45 memiliki tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menuntut kinerja perusahaan selalu prima
agar unggul dalam persaingan. Kondisi ini turut mempengaruhi pergerakan harga saham emiten
dalam ketegori LQ45. Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya juga dipengaruhi oleh
return saham dari suatu perusahaan.
Untuk memprediksi return saham banyak faktor yang dapat digunakan sebagai parameter,
salah satunya adalah informasi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan
informasi yang penting bagi calon investor, karena dari laporan keuangan dapat diketahui kinerja
dari suatu perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba bersih agar harga saham menjadi
tinggi. Dalam menanamkan modalnya, investor akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya
perusahaan mana yang sahamnya dapat menjadi wahana investasi. Perusahaan-perusahaan
yang dapat mempertahankan posisinya dalam indeks LQ45 setiap periode akan dianggap sebagai
perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi dan stabil, sehingga hal ini akan
mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya. Semakin tinggi volume permintaan dan
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penawaran saham perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal maka akan semakin tinggi
juga nilai perusahaan yang secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan nilai
pengembalian investasi saham dan return saham (Nurkharomi et al., 2017).
2.

Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis
Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan
memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. sinyal tersebut berupa informasi
mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan
(Susilowati & Turyanto, 2011).
Teori Tata Laksana (Stewardship Theory)
Teori tata laksana (Stewardship theory) ini memandang manajemen sebagai pihak
yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada
umumnya maupun shareholders pada khususnya (Puspitarini, 2012).
Return Saham
Goodwill merupakan salah satu asset tak berwujud perusahaan. Para pelaku bisnis
dan akuntan menganggap bahwa goodwill merupakan hasil dari kemampuan perusahaan
memperoleh laba dari investor. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
22 (revisi 2010) tentang kombinasi bisnis, goodwill adalah suatu asset yang mencerminkan
manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari asset lainnya yang diperoleh dalam
kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara
terpisah.
Pertumbuhan Perusahaan
Pertumbuhan perusahaan merupakan dampak atas arus dana perusahaan dari
perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan dan penurunan volume usaha.
Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal
perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda bagi perkembangan
perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan
tanda perusahaan memiliki aspek menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan
tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi yang dilakukan menunjukkan
perkembangan yang baik (Safrida, 2008:34).
Laba

Menurut Nafirin (2007:788), laba (income) adalah perbedaan antara pendapatan
dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu. Dengan
memprediksi laba, dapat diketahui prospek perusahaan tersebut dan mampu untuk
memprediksi dividen yang akan diterima di masa mendatang dan menentukan kualitas laba
pada laporan keuangan. Sedangkan Menurut Aini (2009), laba merupakan informasi utama
yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga angka dalam laba merupakan salah satu
objek yang dicermati oleh pemakai laporan keuangan. Laba merupakan indikator yang
dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Dengan informasi laba pemakai
laporan keuangan juga dapat mengevaluasi kinerja manajemen, serta dapat
memperkirakan earnings power, untuk memprediksi laba.
Earning Per Share
Menurut Darmadji (2006:195) pengertian laba per lembar saham atau EPS yaitu
merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (laba) yang diperoleh
investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Laba merupakan alat ukur utama
kesuksesan suatu perusahaan, karena itu para pemodal seringkali memuaskan perhatian
pada besarnya earning per share (EPS) dalam melakukan analisis saham. Semakin tinggi
nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena semaki besar dividen yang
disediakan untuk pemegang saham.
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Pengembangan Hipotesis
H1 : Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Return Saham
Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal
perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda bagi perkembangan
perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan
tanda perusahaan memiliki aspek menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan
tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi yang dilakukan menunjukkan
perkembangan yang baik (Safrida, 2008).
H2 : Laba Akuntansi berpangaruh positif terhadap Return Saham
Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba, cenderung harga
sahamnya juga akan meningkat. Maksudnya jika perusahaan memperoleh laba yang
semakin besar, maka secara teoretis perusahaan akan mampu membagikan dividen yang
semakin besar kepada investor dan akan berpengaruh secara positif terhadap return
saham.
H3 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap Return Saham
Semakin banyaknya permintaan investor terhadap saham peruahaan akan mengakibatkan
harga saham meningkat. Karena harga saham meningkat akan mempengaruhi tingkat
return yang diharapkan, yang tentunya akan naik. Semakin tinggi EPS akan meningkatkan
harga saham dan tingkat return yang diharapkan.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian dilakukan pada perusahaan indeks
LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Indikator yang
digunakan dalam menentukan return saham adalah, pertumbuhan perusahaan, laba, dan
earning per share. Teknik sampling menggunakan metode purposive sampling yang
merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria. Hasilnya, diperoleh 27
perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakaan dalam penelitian
ini adalah data panel. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
sekunder yang berasal dari laporan keuangan auditan perusahaan yang terdatar di BEI. Data
kuantitatif adalah data berbentuk angka, termasuk dalam klasifikasi ini adalah data yang
berskala ukur interval dan rasio.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif,
analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam uji asumsi klasik peneliti
melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autkoroleasi.
Sementara untuk uji hipotesis menggunakan uji t (parsial).
Model Penelitian
Keterangan :

Rit =  + Growth + Laba + EPS + itπ

Rit

: Return saham

α

: Konstanta

Growth

: Pertumbuhan Perusahaan

Laba

: Laba Perusahaan

EPS

: Earning Per Share

εi, t

: Error Term
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4. Analisis Dan Pembahasan
Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam
indeks LQ45 yang terdaftar dan telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode20142016.
Tabel 4.1. Kriteria Pemilihan Sampel
Kriteria

Jumlah

Perusahaan yang termasuk indeks LQ45

27

periode 2014-2016
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel

27

Total Observasi (3 Thun)

81

Outliers

(2)

Total observasi penelitian

79

Sumber : www.idx.co.id, data diolah oleh penulis
Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas variabelvariabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam
analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum (max.), nilai minimum (min.) serta standar
deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan
analisis statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam
penelitian ini.
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif
Y_RIT

X1_GROWTH

X2_LABA

X3_EPS

Mean

0.085714

0.114859

0.185592

369.7066

Median

0.083770

0.102205

0.085005

196.1900

Maximum

0.492063

0.456783

2.161847

1589.910

Minimum

-0.387500

-0.043147

-0.733270

1.033000

Std. Dev.

0.254612

0.087502

0.581510

450.8664

Skewness

-0.184773

1.747155

2.177737

1.337994

Kurtosis

1.955697

8.418420

8.481244

3.641576

Jarque-Bera

1.687309

57.15804

67.39451

10.41224

Probability

0.430136

0.000000

0.000000

0.005483

Sum

2.828552

3.790357

6.124541

12200.32

Sum Sq. Dev.

2.074470

0.245012

10.82091

6504975.

Observations

33

33

33

33

Sumber: Output Eviews 9.0 diolah, 2017.

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu
atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Uji
4
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normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Menurut Winarno
(2015), data sudah terdistribusi normal apabila probabilitas Jarque-Bera > 0,05. Hasil uji
normalitas disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini:
Gambar 4.1. Uji Normalitas

5

Series: Residuals
Sample 1 33
Observations 33

4

3

2

1

0

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

Sumber: Output Eviews 9.0 diolah, 2017.

0.2

0.3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.52e-17
0.007091
0.373318
-0.402678
0.231189
0.030355
1.952860

Jarque-Bera
Probability

1.512759
0.469363

0.4

Berdasarkan uji normalitas melalui Probability Jarque – Bera nilai yang dihasilkan sebesar
0.469363 dan diatas α = 0.05, dapat disimpulkan bahwa residual data telah terdistribusi normal.
Pengujian Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan linier antar variabel
independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi yang sederhana (yang
terjadi atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2015). Cara untuk
melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix seperti
pada tabel 4.2.1 dibawah ini:
Tabel 4.2.1. Uji Multikolinearitas
GROWTH
GROWTH
LABA
EPS

1,000000
0,274386
0.099974

LABA
0.113869
1,000000
-0.230355

EPS
0.099974
-0.230355
1,000000

Sumber: Output Eviews 9.0 diolah, 2017.
Dari tabel penghitungan multikolinieritas yang disajikan pada tabel 4.2.1, dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model yang dibuat. Hal tersebut
dikarenakan semua koefisien korelasi antar variabel berada kurang dari 0,8.
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Uji Autokolerasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dan t-1 (sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi pada
penelitian ini, penulis menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Ketentuan yang ditetapkan
dalam pengujian ini adalah apabila nilai D-W berada di antara 1,54 – 2,46 maka tidak terdapat
autokorelasi (Ghozali,2016). Tabel 4.2.2 menunjukkan hasil uji autokorelasi yang tampak
sebagai berikut :
Tabel 4.2.2. Uji Autokolerasi
Durbin-Watson Statistic
DW-stat

1.668233

Sumber: Output Eviews 9.0 diolah, 2017.
Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang tampak disajikan
pada tabel 4.2.2, dapat dilihat bahwa nilai DW pada model penelitian sebesar 1.668233 yang
artinya bahwa nilai DW sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu DW dalam penelitian
ini memiliki nilai yang berada diantara 1,54 – 2,46, sehingga dapat disimpulkan bahwa model
penelitian tidak mengalami autokorelasi.
Uji Heterokedastisitas
Menurut Ghozali (2016), uji heterokedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji
heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji Park. Menurut
Gujarati (2013), penelitian yang dinyatakan lolos dalam masalah heteroskedastisitas yaitu apabila
nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0,05. Tabel 4.2.3 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas yang
tampak sebagai berikut :
Tabel 4.2.3. Uji Heteroskedastisitas
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 09/19/17 Time: 07:02
Sample: 1 33
Included observations: 33
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1_GROWTH^2
X2_LABA^2
X3_EPS^2

0.058213
-0.234097
0.000320
-5.01E-09

0.011819
0.257460
0.008773
1.51E-08

4.925160
-0.909255
0.036527
-0.332696

0.0000
0.3707
0.9711
0.7418

Sumber: Output Eviews 9.0 diolah, 2017.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.2.3, dapat dilihat bahwa
hasil Uji Park di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing-masing variabel
independen lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas
dari masalah heteroskedastisitas.
Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda
6
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Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data cross section. Dengan
sampel keseluruhan sebanyak 81 data. Namun, setelah dilakukan outlier pada data penelitian
maka data yang digunakan sebanyak 33 data. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini
sebagai berikut:
Rit = 0.147286 - 0.469848 Growth + 0.189631 laba - 0.000116 EPS
Uji Parsial (Uji t)
Tabel 4.2.4. Hasil Persamaan Regresi
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X1_GROWTH
X2_LABA
X3_EPS
C

-0.469848
0.189631
-0.000116
0.147286

0.524985
0.080364
9.70E-05
0.078613

-0.894975
2.359652
-1.193383
1.873561

0.3782
0.0252
0.2424
0.0711

Sumber: Output Eviews 9.0 diolah, 2017.
Berdasarkan tabel 4.2.4 kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan regresi adalah
sebagai berikut:
1. Pengujian Hipotesis 1 (H1) ditolak yaitu Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh
terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 uji t
menunjukkan bahwa nilai t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1,66543 dan hasil t-hitung
dari variabel pertumbuhan perusahaan sebesar -0.894975 dengan nilai probabilitas
pertumbuhan perusahaan senilai 0.3782 > 0,05 yang berarti tidak signifikan dan dengan
nilai koefisien regresi sebesar -0.469848. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan
perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap return saham maka Ho1 diterima Ha1
ditolak.
2. Pengujian Hipotesis 2 (H2) diterima yaitu Laba berpengaruh positif terhadap return saham.
Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 uji t menunjukkan bahwa nilai t-tabel
dengan α = 5% diperoleh nilai 1,66543 dan hasil t-hitung dari variabel laba sebesar
2.359652 dengan nilai probabilitas laba senilai 0.0252 < 0,05 yang berarti signifikan dan
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.189631. Hasil ini menunjukkan bahwa laba
memiliki pengaruh terhadap return saham maka Ho2 ditolak Ha2 diterima.
3. Pengujian Hipotesis 3 (H3) ditolak yaitu earning per share berpengaruh positif terhadap
return saham. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 uji t menunjukkan
bahwa nilai t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1,66543 dan hasil t-hitung dari variabel
earning per share sebesar -1.193383 dengan nilai probabilitas earning per share senilai
0.2424 > 0,05 yang berarti tidak signifikan dan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.000116. Hasil ini menunjukkan bahwa earning per share tidak memiliki pengaruh
terhadap return saham maka Ho2 diterima Ha2 ditolak.
Analisis Hasil Penelitian
1.

Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Return Saham
Pertumbuhan perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3782 > 0,05. Nilai koefisien
regresi -0.469848 yang berarti pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap
return saham perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di BEI. Hal ini menunjukkan apabila
pertumbuhan perusahaan mengalami peningkatan, belum tentu akan diikuti dengan return
saham yang mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.

2.

Laba Terhadap Return Saham
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3.

Laba akuntansi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0252 < 0,05. Nilai koefisien regresi
0.189631 yang bearti laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham perusahaan
Indeks LQ45 yang terdaftar di BEI. Hal ini menunjukkan apabila laba mengalami
peningkatan maka akan meningkatkan return saham juga, begitu juga sebaliknya.
Earning Per Sahre Terhadap Return Saham
earning per share memiliki nilai probabilitas sebesar 0.2424 > 0,05. Nilai koefisien regresi 0.000116 yang bearti earning per share tidak berpengaruh terhadap return saham
perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di BEI. Hal ini menunjukkan apabila earning per
share mengalami peningkatan, belum tentu akan diikuti dengan return saham yang
mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.

R-squared

Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 4.2.4. Hasil Persamaan Regresi
0.175524
Adjusted R-squared

0.090234

F-statistic

2.057959

2.612383

Prob(F-statistic)

0.127661

Durbin- Watson stat

Keterangan:
Dependen Variabel : R it
Sumber: Output Eviews 9.0 diolah, 2017.
Uji koefisien determasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur seberapa
jauh model penelitian dalam menerangkan variasi dari variabel independennya pada variabel
dependennya (Ghozali, 2016). Pada analisis regres hal tersebut dapat dilihat pada nilai
koefisien deteminasi (adjusted R-square). Dari hasil penelitan dalam tabel 4.2.4 menunjukkan
bahwa nilai adjusted R-square adalah sebesar 0.090234. Berarti variabel bebas dalam
penelitian ini mampu menjelaskan variabel return saham sebesar 9,02% di mana selebihnya
yaitu 90,98% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

5.

Penutup
Kesimpulan
1. Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai t-statistik yang lebih kecil dibandingkan t-tabel (-0.894975 <
1,66543) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.469848 dan nilai probabilitas
0.3782 lebih besar dari 0,05.
2. Laba berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik yang
lebih besar dibandingkan t-tabel (2.359652 > 1,66543) dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0.189631 dan nilai probabilitas 0,0252 lebih kecil dari 0,05.
3. Earning Per Share tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan LQ45
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
t-statistik yang lebih kecil dibandingkan t-tabel (-1.193383 < 1,66543) dengan nilai
koefisien regresi sebesar -0.000116 dan nilai probabilitas 0,2424 lebih besar dari 0,05.
Keterbatasan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam penelitian
ini adalah :
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1.
2.
3.

4.

Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan indeks LQ45 periode
2014-2016.
Referensi kajian teori dalam penelitian ini tergolong sedikit
Penelitian terdahulu untuk penelitian ini tergolong sedikit karena dalam penelitian ini
hanya ada 1 penelitian terdahulu dan tahun penelitian terdahulu sudah terlalu lama
Data observasi yang digunakan terlalu sedikit

Saran

Beberapa saran yang diajukan peneliti untuk perusahaan dan juga untuk peneliti
selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan
Sebaiknya perusahaan terus meningkatkan kinerja dalam perusahaan untuk
menarik para calon investor yang cenderung tertarik dengan kinerja perusahaan
yang baik.
2. Bagi Investor
Dalam
pengambilan
keputusan,
harus
lebih
memperhatikan
dan
mempertimbangkan faktor-faktor diluar dari variabel penelitian ini untuk
menanamkan modalnya pada suatu perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian, dan memperpanjang
periode sehingga akan lebih valid dalam hasil yang diperoleh. Dan diharapkan
dapat menambahkan variabel lain dalam penelitian.
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