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ANALISIS CURRENT RATIO (CR), RETURN ON ASSETS (ROA), DAN DEBT TO 

EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM 

(Studi Kasus pada Perusahaan Real Estate and Property yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014-2016) 
 

Abstrak 

 

Investasi yang dapat dilakukan oleh para investor salah satunya adalah investasi  

pada pasar modal yang memiliki banyak produk investasi. Investasi dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, 

untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pegaruh Current Ratio (CR), Return On  Asset 

(ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham secara simultan dan 

parsial.  

Objek penelitian adalah perusahaan Real Estate and Property yang  terdapat di Bursa 

Efek Indonesia. Data analisis adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2014-2016, 

menggunakan teknik sampel Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi berganda yang dibantu dengan program SPSS dengan uji t dan  uji f pada 

level signifikan 5%(α=0.05). Alat analisis menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi 

uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.   

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa CR, ROA, dan DER secara simultan berpengaruh  terhadap Harga  

Saham, secara parsial CR dan DER tidak berpengaruh terhadap Harga Saham, sedangkan 

ROA berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

 

Kata Kunci: Current Ratio, Return On Asset, Debt to Equity Ratio, Harga Saham 
 

Abstract 
 

Investments that can  be done by investors one of them is investment in capital 

market that has many investment  products. Investments made for the purpose of obtaining 

a profit as expected.  Therefore, to achieve these objectives the company must increase the 

value of the company. This study aimed to analyze the effect of  Current Ratio (CR), 

Return On Asset (ROA) and Debt to Equity Ratio (DER) on Stock Price simultaneously 

and partially. 

The object of research is a Real Estate and Property company listed on the 

Indonesia Stock Exchange. Data analysis is corporate financial report year 2014-2016, 

using technique of sample of Purposive Sampling. This research used multiple regression 

analysis method which assisted with SPSS program with t test and f test at 5% significant 

level (α = 0.05). The analyzer uses classical assumption test which includes normality test, 

multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. 

Based on the results of hypothesis testing conducted in this study can be concluded 

that CR, ROA, and DER simultaneously affect the Stock Price. And partially CR and DER 

has no effect on Stock Price, while ROA has a significant effect on Stock Price. 

 

Keywords: Current Ratio, Return On Asset, Debt to Equity Ratio, Stock Price 

 

1. PENDAHULUAN 

Sektor property menjadi salah satu sektor yang menarik di Indonesia, dimana 

pasar diproyeksikan akan bergerak menuju arah yang positif. Terlepas dari tantangan-
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tantangan yang harus di hadapi, para pelaku bisnis property di Indonesia tetap 

memprediksi prospek dan perkembangan investasi property beberapa tahun kedepan 

akan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Permintaan akan property khususnya 

permintaan rumah di Indonesia sendiri setidaknya masih membutuhkan berjuta-juta 

hunian yang layak. Hal tersebut mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan besar 

serta berdirinya pasar modal sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pasar modal. Menurut 

Fahmi (2015), Pasar modal (capital market) adalah tempat bagi berbagai pihak 

(khususnya perusahaan) untuk menjual saham (stock) dan obligasi (bond). Pasar 

modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka 

panjang dengan menjual saham atau mengeluakan obligasi. Dunia property dan pasar 

modal memiliki hubungan yang saling berkaitan karena investor dapat mengambil 

keputusan melakukan aktivitas investasinya dalam bentuk saham atau obligasi. Pasar 

modal yang didukung dengan kinerja yang baik akan menciptakan peluang yang 

semakin tinggi bagi investor dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi, 

khususnya dalam bentuk investasi saham. 

Saham merupakan salah satu instrumen yang banyak dipilih para investor karena 

saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik yaitu berupa deviden 

atapun capital gain. Salah satu hal yang termasuk menjadi fokus pertimbangan para 

investor adalah harga saham, karena harga saham mencerminkan nilai dari suatu 

perusahaan. Harga saham adalah nilai saham yang ditentukan oleh kekuatan 

penawaran jual beli saham pada mekanisme pasar tertentu da nmerupakan harga jual 

dari investor yang satu ke investor lainnya. Sebelum melakukan investasi, para 

investor perlu mengetahui dan memilih saham-saham mana yang dapat memberikan 

keutungan paling optimal bagi dana yang diinvestasikan. Pengukuran kinerja 

perusahaan merupakan salah satu indikator yang dipergunakan oleh investor untuk 

menilai suatu perusahaan dari harga saham tersebut. Semakin baik kinerja perusahaan 

maka akan semakin tinggi return yang akan diperoleh oleh investor. 

Menurut (Kasmir, 2014) Current Ratio (CR) untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh 

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Menurut Hanafi dan Halim (2003) Return 

on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan 

profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba 
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pada tingkat pendapatan, asset dan modal saham tertentu. Menurut Kasmir (2010) 

DER merupakan ukuran yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan untuk 

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu menggunakan data kuantitatif. 

Menurut Algifari (2013) data kuantitatif adalah fakta/angka/hasil pengukuran yang 

memiliki satuan dan nilai adalah absolute. Data yang akan dipergunakan dalam 

penelitian ini termasuk dalam data sekunder. Penulis menggunakan teknik 

penggumpulan data berupa dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data yang 

terkait dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

purposive sampling. Dari hasil pengambilan sampel diperoleh 38 perusahaan yang 

memenuhi kriteria dari 57 perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. 

 

2.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a) Harga Saham 

Pengukuran dari variabel harga saham ini yaitu harga penutupan saham 

(closing price) tiap perusahaan yang diperoleh dari harga saham pada periode 

akhir tahun. 

b) X1 = Current Ratio (CR) 

Curent Ratio (CR) adalah rasio likuidita yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendekatan hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 

keseluruhan (Kasmir, 2014: 134). Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Current Ratio =  
             

             
 x 100% 

c) X2 = Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam 

menciptakan laba bersih. Return on Asset diperoleh dengan cara 

membandingkan net income terhadap total asset (Ardimas, 2014). Rasio ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
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Return On Asset  =
           

            
 x 100% 

d) X3 = Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio  utang  yang  diukur  dari  

perbandingan  utang  dengan  ekuitas (modal  sendiri). Tingkat Debt  to 

Equity Ratio  (DER)  yang  aman  biasanya kurang  dari  50  persen. Rasio ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Debt to Equity Ratio (DER) =  
           

           
 x 100% 

2.2. Metode Analisis Data 

Data penelitian dianalisis menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas,  

autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas) serta uji statistik untuk 

pengujian hipotesis (Ghozali, 2011). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan 

analisis regresi berganda. Adapun persamaaan regresi  adalah sebagai berikut :  

Y =     
 
        +  

 
  + e 

Keterangan: 

Y : Harga Saham 

α : Konstanta 

 1- 3: Koefisien Regresi  

    : Current Ratio (CR) 

    : Return On Assets (ROA) 

    : Debt to Equity Ratio (DER) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
b)  

 ln_CR ln_ROA ln_DER ln_HS 

N 

Normal Parameters a                    Mean 

Std. Deviation 

Most Extreme Differences      Absolute 

Positive 

Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

38 

.7738 

.68066 

.131 

.131 

-.095 

.807 

33 

1.7360 

.63912 

.131 

.076 

-.131 

.750 

38 

-.6860 

.89064 

.096 

.069 

-.096 

.593 

38 

1.7021 

1.48267 

.093 

.093 

-.075 

.571 

a. Test distribution is Normal. 
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b) Uji Multikolinieritas 

 

Variabel 
Colinearity Statistics  

Simpulan 
Tolerance VIF 

Current Ratio (X1) 

0,818 1,223 

Bebas 

Multikolinieritas Return on Assets (X2) 

0,985 1,015 

Bebas 

Multikolinieritas Debt to Equity Ratio 

(X3) 

0,815 1,227 

Bebas 

Multikolineritas Pada penelitian ini menggunakan uji VIF dan Tolerance pada proses 

biasa, jika nilai keduanya mendekati 1 atau besaran VIF <10 maka model 

tidak terkena multikolinieritas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

 
Gambar grafik Scatterplot yang ditampilkan untuk uji heteroskedastisitas 

menampakkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang 

jelas terbentuk serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar dibawah 

dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut mengidentifikasikan tidak 

terjadinya heteroskedasisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk 

memprediksi variabel Harga Saham (Y). 

d) Uji Autokorelasi 

Model Summaryb
 

 
Mode 
l 

 

R 

 

R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 

Durbin- 
Watson 

1 .708a
 .502 .450 1.10518 2.446 

Sumber: Hasil Olahan Data, 2017. 
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Setelah dilakukan pengujian dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 

2,446 Hal ini menunjukkan nilai Durbin-Watson 2,446 berada diantara 1,5 

sampai 2,5 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. 

3.2. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 1.Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Coefficient thitung Sig. 

(Constant) -0,819 -1,379 0,178 

Ln_CR (X1) -0,338 -0,861 0,396 

Ln_ROA (X2) 1,649 5,354 0,000 

Ln_DER (X3) -0,059 -0,233 0,818 

R
2
       = 0,502 

Fhitung  = 9,731 

Ftabel   = 3,27 

ttabel    = 2,030 

Sumber: Data primeryang diolah, 2017 

Adapun persamaaan regresi  adalah sebagai berikut: 

Y = -0,819 - 0,338X1 + 1,649X2 - 0,059X3 

Selanjutnya dengan menggunakan hasil persamaan tersebut, hasil regresi dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) NiIai konstanta sebesar -0,819 menunjukan jika variabel independen yaitu 

Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) diasumsikan konstan maka harga saham akan menurun. 

b) Koefisien regresi    Current Ratio (CR) sebesar -0,338 menunjukan bahwa 

Current Ratio (CR) memiliki pengaruh negatif terhadap Harga Saham.  Jadi 

setiap peningkatan Current Ratio (CR) sebesar 1 maka akan menurunkan 

Harga Saham sebesar 0,338. 

c) Koefisien regresi    Return On Assets (ROA) sebesar 1,649 menunjukan 

bahwa Return On Assets (ROA) memiliki  pengaruh positif terhadap Harga 

Saham. Jadi setiap peningkatan Return On Assets (ROA) sebesar 1 maka  

akan meningkatkan Harga Saham sebesar 1,649. 

d) Koefisien regresi   Debt to Equity Ratio (DER) sebesar -0,059 menunjukan 

bahwa Debt to Equity Ratio (DER) memiliki  pengaruh negatif terhadap 

Harga Saham. Jadi setiap peningkatan Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 1 

maka  akan menurunkan Harga Saham sebesar 0,059. 
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3.3. Uji Hipotesis 

a) Uji F 

Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui bahwa         (9,731) ≥ 

       (3,27), sehingga dapat disimpulkan    ditolak, artinya variabel Current 

Ratio (CR), Return On Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) secara 

simultan berpengaruh terhadap Harga Saham. 

b) Uji t 

Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui bahwa -       (-2,030) ≤ 

       (-0,861) ≤       (2,030), sehingga dapat disimpulkan      diterima, 

artinya variabel Current Ratio (CR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui bahwa        (5,354) >        

(2,030), dapat disimpulkan    ditolak, artinya variabel Return On Assets 

(ROA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui bahwa -      (-2,030) ≤ 

        (-0,233) ≤       (2,030), sehingga dapat disimpulkan    diterima, 

artinya variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham. 

c) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa    sebesar 0,502 atau 

50,2% artinya variabel Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA) dan Debt 

to Equity Ratio (DER) dapat menjelaskan variabel Harga Saham sebesar 

50,2%. Sedangkan sisanya sebesar 49,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak terdapat dalam model. 

3.4. Pembahasan 

a) Berdasarkan pada pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh hasil 

koefisien regresi   menunjukan Current Ratio (CR) memiliki pengaruh positif 

terhadap Harga Saham. Jadi setiap peningkatan Current Ratio (CR)  maka  

akan menaikkan Harga Saham. Pengujian hipotesis    pada uji t menunjukkan 

bahwa variabel independen Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Vera 

Ch. O. Manoppo, dkk (2017) dengan judul Pengaruh Current Ratio, DER, 

ROA dan NPM Terhadap Harga Saham Para Perusahaan Food and Beverages 
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Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015 yang menunjukkan bahwa Current 

Ratio (CR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Harga Saham. 

b) Berdasarkan pada pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh hasil 

koefisien regresi    menunjukan Return On Assets (ROA) memiliki  pengaruh  

positif  terhadap Harga Saham.  Jadi setiap peningkatan Return On Assets 

(ROA) maka  akan menaikkan Harga Saham. Pengujian hipotesis   untuk 

variabel Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham. Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam  

menghasilkan  laba dengan  memanfaatkan  total  aset  yang dimiliki  

perusahaan.  Dengan  laba  yang tinggi maka tingkat kepercayaan investor akan 

meningkat,  hal  tersebut  berdampak pada Harga Saham yang meningkat 

(Manoppo, 2017). Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vera Ch. O. Manoppo, dkk (2017) dengan judul Pengaruh 

Current Ratio, DER, ROA dan NPM Terhadap Harga Saham Para Perusahaan 

Food and Beverages Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015 yang 

menyatakan bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham.  

c) Berdasarkan pada pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh hasil 

koefisien regresi    menunjukan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki 

pengaruh negatif terhadap Harga Saham. Jadi setiap peningkatan Debt to Equity 

Ratio (DER)  maka  akan menurunkan Harga Saham. Pengujian hipotesis    

pada uji t  menunjukkan bahwa variabel independen Debt to Equity Ratio 

(DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. DER  

menunjukkan  tingkat hutang  perusahaan,  perusahaan  dengan hutang  yang  

besar  mempunyai  biaya hutang  yang  besar  pula.  Hal  tersebut menjadi  

beban  bagi  perusahaan  yang dapat  menurunkan  tingkat  kepercayaan 

investor,  sehingga  Harga Saham  akan  menurun (Sondakh, 2015). Hasil 

penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Vera Ch. O. 

Manoppo, dkk (2017) dengan judul Pengaruh Current Ratio, DER, ROA dan 

NPM Terhadap Harga Saham Para Perusahaan Food and Beverages Yang 

Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015 yang menyatakan bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Harga Saham. 

Pada perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016 sebagian besar perusahaan menggunakan 
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hutangnya lebih kecil daripada modal sendiri, dilihat dari nilai Debt to Equity 

Ratio (DER) yang rendah. Hal ini dapat digunakan untuk menambah tingkat 

kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya dalam perusahaan 

tersebut. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas dan rasio leverage terhadap harga saham studi kasus pada perusahaan 

Real Estate and Property pada tahun 2014-2016, dengan pengukuran variabel 

independen yang diambil yaitu Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA) dan 

Debt to Equity Ratio (DER) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Ada pengaruh positif dan tidak signifikan antara Current Ratio (CR) terhadap 

Harga Saham. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai koefisien regresi X1 sebesar 

4,380 dan hasil uji t diperoleh nilai -       (-2,030) ≤         (0,801) ≤        

(2,030) serta dari tingkat signifikasi 0,429 > 0,05. Jadi, hipotesis yang 

menyatakan Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Harga Saham tidak terbukti kebenarannya.  

2) Ada pengaruh positif dan signifikan antara Return On Assets (ROA) 

menunjukkan ada pengaruh terhadap Harga Saham. Hal ini dapat dibuktikan 

dari nilai koefisien regresi X2 sebesar 14,093 dan hasil uji t diperoleh nilai  

(4,612) >        (2,030) serta dari signifikasi 0,000 < 0,05. Jadi, hipotesis yang 

menyatakan Return On Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Harga Saham terbukti kebenarannya.  

3) Ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Harga Saham. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai koefisien regresi X3 

sebesar -13,002 dan hasil uji t diperoleh nilai -       (-2,030) ≤         (-0,424) 

≤        (2,030) serta dari signifikasi 0,674 > 0,05. Jadi, hipotesis yang 

menyatakan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Harga Saham tidak terbukti kebenarannya.  

4) Ada pengaruh secara simultan antara Current Ratio (CR), Return On Assets 

(ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil uji F diperoleh nilai         (9,731) >        (2,97). Jadi 

hipotesis yang menyatakan Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA) dan 
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Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan berpengaruh terhadap Harga 

Saham terbukti kebenarannya. 

4.2. Keterbatasan Penulisan 

Peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian, antara 

lain: 

1) Dari hasil koefisien determinasi (  ) dilihat bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam model kecil pengaruhnya terhadap variabel dependen dan 

sebagian besar dipengaruhi oleh variabel independen lainnya di luar model 

regresi. 

2) Periode yang digunakan dalam penelitian terbatas hanya selama tiga tahun 

yaitu tahun 2014-2016, sehingga hasil penelitian tidak konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya. 

4.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka peneliti 

merumuskan saran, sebagai berikut: 

1) Perusahaan dapat meyakinkan para investor dengan lebih meningkatkan 

Current Ratio dan Return On Assets serta menjaga nilai Debt to Equity Ratio 

karena bagaimanapun penggunaan hutang yang terlalu tinggi justru akan 

membuat investor tidak ingin terlibat resiko beban hutang yang diderita 

perusahaan sewaktu-waktu, memperbaiki kinerja perusahaan demi mencapai 

penjualan yang maksimal dan factor-faktor lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi harga saham sehingga perusahaan menjadi lebih baik lagi dan 

mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi, agar dapat menunjang 

keberhasilan perusahaan sehingga tetap bersaing dengan perusahaan-

perusahaan nilai dimasa yang akan datang. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan bagi para 

investor dalam melakukan investasi saham dengan melihat kondisi perusahaan 

melalui rasio-rasio keuangan, khususnya Current Ratio, Return On Assets dan 

Debt to Equity Ratio. 

3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas penelitian dengan 

menambahkan periode tahun penelitian agar hasilnya dapat menggambarkan 

kondisi sesungguhnya selama jangka panjang. 

4) Dalam penelitian ini yang diteliti hanya terbatas Current Ratio, Return On 

Assets dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham , sedangkan faktor-
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faktor lain juga berpengaruh terhadap Harga Saham yang belum diungkap 

berapa besar pengaruhnya, semoga penelitian selanjutnya dapat membahas 

faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.  
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