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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukan hasil bahwa harga 

saham dipengaruhi positif oleh profitabilitas dan kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor Perindustrian (IDXINDUST) IDX-IC tahun 2016-2020. 

Solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham.  

a. Nilai profitabilitas yang meningkat akan berdampak pada kenaikan harga 

saham. Profitabilitas yang menurun akan membuat harga saham turun. 

Profitabilitas yang meningkat dilihat investor sebagai kemampuan perusahaan 

untuk mencapai laba. Profitabilitas yang meningkat menjadi sinyal positif bagi 

investor. Profitabilitas dapat dijadikan pertimbangan oleh investor sebelum 

investasi dilakukan. Harga saham dapat meningkat dikarenakan investor 

melihat profitabilitas yang mengalami peningkatan. Perusahaan sektor 

perindustrian (IDXINDUST) IDX-IC dapat meningkatkan harga sahamnya 

dengan meningkatkan nilai profitabilitasnya.  

b. Solvabilitas tinggi atau rendah tidak mempengaruhi sikap investor sebelum 

melakukan  investasi. Solvabilitas yang tinggi tidak selalu merupakan sinyal 

negatif bagi investor. Utang yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola biaya 

dapat merupakan sinyal positif sehingga harga saham akan mengalami 

kenaikan. 

c. Pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan ditangkap oleh investor 

sebagai  sinyal positif bagi sehingga memberikan efek positif yang membuat 

harga saham mengalami peningkatan. Adanya penurunan pada nilai kebijakan 

dividen akan ditangkap oleh investor sebagai sinyal negatif sehingga 

memberikan efek negatif yang membuat harga saham mengalami penurunan. 

Untuk dapat meningkatkan harga saham pada perusahaan sektor Perindustrian 

(IDXINDUST) IDX-IC dapat dilakukan dengan meningkatkan pembagian 

dividen melalui kebijakan dividen. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan sektor 

Perindustrian (IDXINDUST) IDX-IC tahun 2016-2020 yang mempengaruhi 

pergerakan harga saham pada sektor tersebut adalah profitabilitas dan kebijakan 

dividen. Solvabilitas dapat memberikan sinyal positif jika perusahaan mampu 

memanfaatkan utang dalam mengelola biaya dan mencapai laba yang dimiliki 

perusahaan. 

 

V.2 Saran 

1. Saran Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menambah 

beberapa variabel selain profitabilitas, solvabilitas dan kebijakan dividen yang 

dapat mempengaruhi harga saham. Adanya penambahan variabel selain yang 

digunakan pada penelitian ini memungkinkan untuk menambah pengetahuan 

terhadap variabel lain yang dapat mempengaruhi harga saham pada sektor 

perindustrian IDX-IC. 

2. Saran Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak 

diantaranya: 

a. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh investor untuk 

menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi berdasarkan sisi 

profitabilitas, solvabilitas dan kebijakan dividen. Sebelum melakukan 

investasi maka investor dapat melihat profitabilitas dan kebijakan dividen 

untuk melihat prospek perusahaan sebelum melakukan investasi. Selain 

profitabilitas dan kebijakan dividen maka investor dapat melihat 

solvabilitas. Solvabilitas dapat dijadikan pertimbangan untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam mengelola utanya untuk meningkatkan laba.  

b. Manajemen 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen dalam meningkatkan 

harga saham dari sisi profitabilitas, solvabilitas dan kebijakan dividen. 

Manajemen dapat meningkatkan profitabilitas dan menyusun kebijakan 

dividen agar dapat memberikan sinya positif bagi investor sehingga investor 
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akan tertarik melakukan investasi. Manajemen dapat menyusun strategi agar 

profitabilitas yang dimiliki meningkat. Ketika profiabilitas meningkat maka 

laba mengalami peningkatan. Laba yang meningkat akan mempengaruhi 

pembagian dividen bagi investor. Pembagian dividen yang meningkat 

menunjukan bahwa perusahaan mampu mencapai laba dan memberikan 

keuntukan yang diharapkan oleh investor. Profitabilitas dan kebijakan 

dividen yang meningkat menjadi sinyal positif bagi investor. Selain hal ini 

investor dapat memanfaatkan utang yang dimiliki untuk meningkatkan laba. 

Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan utang tercermin dari tingkat 

solvabilitas yang dimiliki. Profitabilitas dan kebijakan dividen yang 

meningkat serta utang dimanfaatkan dengan baik dalam mencapai laba akan 

menumbuhkan minat investor untuk melakukan investasi.   Investor yang 

tertarik melakukan investasi berdamak positif dalam meningkatkan harga 

saham. Dengan demikian dalam meningkatkan harga sahamnya maka 

seorang manajer dapat menyusun kebijakan terhadap profitabilitas, 

solvabilitas dan kebijakan dividen. 
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