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BAB V  

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis statistik mengenai pengaruh dividend yield, firm 

size, growth in assets dan earnings volatility terhadap stock price volatility 

pada beberapa perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45 tahun 2011 

hingga tahun 2015, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji regresi antara variabel dividend yield dengan stock 

price volatility diperoleh hasil bahwa dividend yield tidak memiliki 

pengaruh terhadap stock price volatility. Hal ini dapat dijelaskan dengan 

menggunakan teori clientele effect dan dividend irrelevance yang 

menyatakan bahwa investor terbagi dalam beberapa kelompok sesuai 

dengan preferensinya dalam merespon suatu kebijakan deviden 

perusahaan, serta tidak relevannya pembagian deviden, karena bagi 

investor yang terpenting adalah kemapuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba serta kemampuan perusahaan dalam mengendalikan 

resiko bisnis.  

2. Berdasarkan hasil uji regresi antara variabel firm size terhadap stock price 

volatility diperoleh hasil bahwa firm size memiliki pengaruh terhadap stock 

price volatility. Pengaruh yang ditunjukkan hasil regresi adalah pengaruh 

yang bersifat negatif signifikan, yang berarti semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin kecil tingkat volatilitas harga saham 

perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar memiliki sumber 

daya yang cukup untuk menyediakan akses informasi kepada 
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investor secara lebih baik dan komprehensif, sehingga dapat meminimalisir 

tingkat asimetri informasi yang ada. Disamping itu, perusahaan besar 

memiliki diversifikasi investasi yang tinggi serta tingkat penjualan yang tinggi 

pula, sehingga investor memandang bahwa perusahaan dengan ukuran yang 

besar tidak mudah pailit dan minim resiko. 

3. Berdasar hasil uji regresi antara variabel growth in assets terhadap stock price 

volatility diperoleh hasil bahwa growth in assets tidak memiliki pengaruh 

terhadap stock price volatility. Hal ini dikarenakan investor hanya akan 

bereaksi apabila perusahaan mengalami kehilangan aset. Investor akan tetap 

memandang perusahaan bebas resiko apabila asetnya stagnan atau bertambah. 

Disamping itu, besarnya rata-rata aset perusahaan yang dijadikan sampel 

menandakan bahwa seluruh perusahaan sampel berada pada fase dewasa 

sehingga lebih minim tingkat pertumbuhan asetnya dibanding perusahaan 

yang tengah berkembang. Hal ini menyebabkan para investor yang 

berinvestasi pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik tersebut tidak 

mengharapkan adanya ekspansi bisnis atau pertumbuhan aset yang tinggi. 

4. Berdasarkan hasil uji regresi antara variabel earnings volatility terhadap stock 

price volatility diperoleh hasil bahwa earnings volatility tidak memiliki 

pengaruh terhadap stock price volatility. Hal ini dikarenakan adanya pola 

musiman penjualan perusahaan yang mengakibatkan volatilnya laba 

perusahaan. Investor memahami peristiwa volatilitas laba ini sebagai hal yang 

wajar, sehingga tidak mempengaruhi keputusannya dalam berinvestasi.  
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Berdasarkan analisis yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya 

firm size yang berpengaruh terhadap stock price volatility, sedangkan dividend 

yield, growth in assets, dan earnings volatility tidak memiliki pengaruh terhadap 

stock price volatility. 

B. Saran 

Berikut saran terhadap hasil penelitian di atas bagi penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya :  

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan yang tergabung pada 

indeks lain atau sektor perusahaan tertentu. 

2. Penelitan selanjutnya diharapkan memasukkan variabel lain yang mampu 

menjelaskan secara lebih luas mengenai stock price volatility, misalnya 

dengan memasukkan variabel leverage atau nilai buku per saham serta 

variabel lain yang dapat mewakili perusahaan dalam menghasilkan laba di 

luar laba operasi, seperti other income to total income ratio. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. R square yang nilainya hanya sebesar 0,092 (9,2 %), menunjukkan bahwa 

masih terdapat banyak faktor lain yang dapat menjelaskan stock price 

volatility disamping variabel independen dalam penelitian ini. 

2. Dalam indeks LQ 45 pada periode waktu 2011 hingga 2015 hanya terdapat 15 

perusahaan yang konsisten tergabung sekaligus membagikan deviden rutin 

tiap tahunnya, sehingga mengurangi kuantitas sampel yang dapat diteliti. 


