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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian inixxdilakukanxxuntuk mengetahui pengaruhxxvariabel 

independen berupa variabel koneksi politik, kepemilikan institusional, ROE, 

ukuran perusahaan, leverage, skewness, dan kurtosis  terhadap variabel dependen, 

yaitu sinkronisitas harga saham. Sample pada penelitian ini berupa indeks LQ45 

yang terdapat 45 perusahaan pada periode 2014 hingga 2018. Penelitian dilakukan 

dengan bantuan aplikasi Eviews versi 10 dan SPSS versi 22.  

Penelitian dari karya ilmiah ini menghasilkan bahwa variabel koneksi 

politik tidak berhubungan signifikan terhadap sinkronisitas harga saham dimana 

hipotesis penelitian ini adalah bahwa variabel koneksi politik. Variabel 

kepemilikan institusional menunjukkan hasil signifikan negatif terhadap variabel 

sinkronisitas harga saham dan variabel ukuran perusahaan serta kurtosis 

menunjukkan hasil signifikan positif berpengaruh terhadap variabel sinkronisitas 

harga saham. sedangkan variabel lainnya yaitu ROE, leverage, dan skewness tidak 

menunjukkan adanya hubungan signifikan terhadap sinkronisitas harga saham.  

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan pada saat melakukan penelitian ini dapat diuraikan dibawah 

ini. 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada 7 (tujuh) variabel yaitu koneksi politik, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, ROE, leverage, skewness, 

dan kurtosis sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

sinkronisitas harga saham. 

2. Sample penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan LQ45 pada BEI 

sehingga jika menggunakan sample lain mungkin akan terdapat 

perbedaan pada hasil penelitian. 

3. Data yang diolah hanya berkisar pada tahun 2014-2018 yaitu selama 5 (5 

tahun). 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi atau saran yang diberikan dari penulis selama 

dilakukannya penelitian ini antara lain: 

1. Melakukan perbandingan dengan menggunakan sampel LQ45 dan 

sampel indeks lainnya. 

2. Melakukan perbandingan penelitian pada perusahaan bursa efek negara 

maju dan bursa efek negara berkembang karena pada pasar modal negara 

maju dan negara berkembang terdapat unsur yang berbeda sehingga 

kemungkinan memperoleh hasil uji yang berbeda. 

3. Menambahkan variabel lain seperti kualitas audit, kepemilikan keluarga, 

dan lain-lain pada penelitian selanjutnya.  

4. Menambah periode sampel yaitu lebih dari 5 (lima tahun). 
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