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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

Berdasarkan atas hasil penelitian serta pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan melaui analisis regresi data panel, maka didapat suatu kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian variabel Likuiditas dengan pengukuran Current Ratio (CR) 

menunjukkan Likuiditas (CR) berpengaruh negatif terhadap Harga Saham di 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 2016-2019. 

Oleh sebab itu, hipotesis pertama penelitian ini tidak terbukti. 

b. Hasil pengujian variabel Profitabilitas dengan pengukuran Return On Equity 

(ROE) memberikan hasil Profitabilitas (ROE) berpengaruh dan signifikan 

terhadap Harga Saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di BEI tahun 2016-2019. Maka dari itu, hipotesis kedua penelitian ini terbukti.  

c. Hasil pengujian variabel Solvabilitas dengan pengukuran Debt to Equity 

Ratio (DER) menyatakan Solvabilitas (DER) tidak memiliki berpengaruh 

terhadap Harga Saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2019. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini terbukti. 

 

V.2. Saran 

Berlandaskan pengujian hipotesis, pembahasan serta kesimpulan yang 

sebelumnya telah yang telah diuraikan sebelumnya, saran dari peneliti adalah: 

a. Secara Teoritis 

Peneliti mengharapkan pada penelitian berikutnya dapat memakai variabel 

lain yang dinilai berkaitan dengan Harga Saham diluar dari Likuiditas, 

Profitabilitas dan Solvabilitas. Selain itu, periode penelitiannya bagi peneliti 

selanjutnya dapat diperpanjang dengan harapan memperoleh hasil yang lebih 

menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Serta, diharapkan bagi 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambah populasi perusahaan 

selain dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang akan dipilih sebagai 

sampel penelitian. 
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b. Secara Praktis 

1) Bagi Investor 

Diharapkan mampu membantu proses pertimbangan sebelum 

mengambil keputusan berkaitan dengan Harga Saham yang 

tergambarkan berdasarkan tingkat likuiditas perusahaan, laba yang 

diperoleh, serta pengendalian penggunaan utang. Dengan harapan 

nantinya investor tidak timbul rasa kecewa terhadap investasi yang 

sudah dipilih serta memberikan ketertarikan pada pemegang saham 

untuk terus melakukan aktivitas investasi pada perusahaan yang 

nantinya memberikan pengaruh baik kepada harga saham.  

2) Bagi Perusahaan 

Perusahaan perlu mengamati keadaan makro ekonomi ketika proses 

pengambilan keputusan, sebab keadaan tersebut mampu mempengaruhi 

hasil dari keputusan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan 

harga saham. Seperti daya beli konsumen, kondisi pasar, dan dapat 

mempengaruhi operasional dari perusahaan. 
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