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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba kotor, volume 

perdagangan saham, dan persentase kepemilikan modal saham asing terhadap 

harga saham. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa laba kotor 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI. Semakin besar laba kotor perusahaan maka semakin baik 

kinerja perusahaan, return yang diterima juga akan semakin besar. Hal 

tersebut membuat investor tertarik berinvestasi sehingga akan mendorong 

kenaikan harga saham. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian dari San Susanto (2006) dan Keni (2006), tetapi tidak sejalan 

dengan Iswadi dan Yunina (2006). 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa volume perdagangan 

saham berpengaruh terhadap harga saham perbankan yang terdaftar di 

BEI. Semakin tinggi volume perdagangan saham maka harga sahamnya 

semakin tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya optimisme pasar 

sehingga saham-saham yang memiliki volume perdagangan saham tinggi 

dianggap sebagai saham yang menjanjikan. Akibatnya permintaan saham 

akan tinggi dan diikuti dengan kenaikan harga sahamnya. Hasil penelitian
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ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bram Hadianto (2007) 

dan Maryanne (2009), tetapi berseberangan dengan penelitian Wiyani 

(2005) dan Raharjo (2007). 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa persentase 

kepemilikan modal saham asing berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Perusahaan yang didominasi 

asing cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik karena secara 

finansial lebih kuat dan lebih produktif. Hal ini membuat investor tidak 

ragu untuk menginvestasikan modalnya. Ketertarikan investor tersebut 

akan mendorong kenaikan permintaan saham dan berakibat pada kenaikan 

harga saham. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Timbul 

(2009). 

4. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa laba kotor, volume 

perdagangan saham, dan persentase kepemilikan modal saham asing 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Artinya laba kotor, 

volume perdagangan saham, dan persentase kepemilikan modal saham 

asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham sebesar 

72,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang perlu 

disampaikan: 

1. Bagi para peneliti lain sebaiknya menggunakan sampel yang berbeda, 

misalnya khusus perbankan syariah. Sistem yang digunakan pada bank 

syariah berbeda dengan bank konvensional sehingga mungkin akan 

memberikan hasil yang berbeda pula. 

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak. 

Karena dengan sampel yang lebih banyak maka memungkinkan untuk 

memisah sampel berdasarkan laba yang dihasilkan. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan indikator internal perusahaan seperti 

laba kotor, volume perdagangan saham, dan persentase kepemilikan modal 

saham asing. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan 

variabel struktur hutang (financial leverage) karena financial leverage 

merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat risiko 

investasi yang berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

investasi di pasar modal. 

 

 

 

 

 

 




