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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah rasio profitabilitas, 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan nilai pasar berpengaruh terhadap harga 

saham. Untuk menentukan sampel dalam penelitian memakai purposive sampling. 

Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini, kesimpulan yang diberikan yaitu: 

1. Rasio profitabilitas melalui ROA yang digunakan sebagai interpretasi dari 

kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Hal ini 

memiliki fluktuasi harga saham tidak disebabkan naik atau turunnya rasio 

profitabilitas. 

2. Rasio likuiditas melalui CR yang dijadikan interpretasi dari kinerja keuangan 

tidak pengaruh terhadap harga saham. Artinya investor tidak mengkaji rasio 

likuiditas untuk mengevaluasi saham suatu perusahaan, sehingga 

memungkinkan harga saham perusahaan naik atau turun tidak terpengaruh oleh 

kenaikan atau penurunan rasio likuiditas. 

3. Rasio solvabilitas melalui DER yang digunakan sebagai interpretasi dari kinerja 

keuangan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Rasio solvabilitas tidak 

menarik perhatian investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, 

sehingga pembentukan harga saham tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau 

penurunan rasio solvabilitas. 

4. Nilai pasar perusahaan yang dinilai menggunakan EPS memiliki pengaruh 

terhadap harga saham. Besarnya nilai pasar dapat mempengaruhi ketertarikan 

investor untuk berinvestasi karena nilai pasar menjadi indikator penilaian 

investor. EPS yang besar dapat membuat investor menginvestasikan dananya di 

perusahaan, begitupun sebaliknya. 

 

V.2 Saran 

Ditinjau dari hasil penelitian yang dilakukan, berikut saran yang diberikan: 
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a. Aspek Teoristis 

1. Menambahkan periode atau tahun penelitian, yaitu minimal 5 tahun supaya 

bisa mengetahui perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu juga 

bisa memilih sektor atau indeks lainnya yang memiliki jumlah sampel yang 

lebih banyak. 

2. Menggunakan variabel atau rasio lainnya yang dalam penelitian ini tidak 

diteliti supaya bisa membandingkan hasilnya dengan hasil dari penelitian ini. 

 

b. Aspek Praktis 

1. Bagi Investor 

Investor didorong untuk memberikan pertimbangan dan gambaran kinerja 

keuangan perusahaan dalam rangka mengambil keputusan pembelian 

saham. Investor perlu mencari informasi yang akurat tentang kinerja 

perusahaan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kerugian di kemudian 

hari. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan bisa meningkatkan kinerja keuangannya untuk menarik minat 

investor untuk berinvestasi. Karena kebanyakan investor menilai kinerja 

keuangan perusahaan sebelum membuat keputusan investasi. Semakin 

tinggi ketertarikan investor untuk berinvestasi, maka perusahaan bisa 

semakin berkembang dengan adanya tambahan modal dan tentunya itu bisa 

menguntungkan perusahaan. 

 

 

 

 

 

  

http://www.library.upnvj.ac.id/

