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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1   Simpulan 

  Simpulan yang dapat diambil berdasarkan dengan hasil analisis dari 

penelitian serta pengujian hipotesis yang sudah dijalankan terhadap sebanyak 30 

Perusahaan Sektor Infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX-

INFRA), dengan waktu pengamatan tahun 2016-2020, ialah seperti dibawah ini. 

a.   Ditinjau dari hasil pengujian yang sudah dilakukan atas Current Ratio  yang 

dijadikan sebagai alat ukur variabel Likuiditas terhadap Harga Saham yang 

diukur dengan menggunakan Harga Saham Penutup Akhir Tahun 

menunjukkan bahwa variabel Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Harga 

Saham. 

b.   Ditinjau dari hasil pengujian yang sudah dilakukan atas Return on Asset 

yang digunakan sebagai alat ukur variabel Profitabilitas terhadap Harga 

Saham yang diukur dengan menggunakan Harga Saham Penutup Akhir 

Tahun menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap Harga Saham. 

c.   Ditinjau dari hasil pengujian yang sudah dilakukan dengan Debt to Asset 

Ratio  sebagai alat ukur dari variabel Solvabilitas terhadap Harga Saham 

yang diukur dengan menggunakan Harga Saham Penutup Akhir Tahun 

menunjukkan bahwa variabel Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 

Harga Saham. 

d.   Ditinjau dari hasil pengujian yang sudah dilakukan atas variabel Nilai tukar 

yang diukur dengan menggunakan Kurs Tengah terhadap Harga Saham 

yang diukur dengan menggunakan Harga Saham Penutup Akhir Tahun 

menunjukkan bahwa variabel Nilai tukar berpengaruh secara negative dan 

signifikan terhadap Harga Saham
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V.2 Saran 

 Berdasarkan dengan manfaat peneliitian serta hasil yang diperoleh dari uji 

hipotesis, serta Analisa yang sudah dilakukan di bagian pembahasan, maka saran 

yang dapat disampaikan oleh peneliti yakni sebagaimana berikut: 

a. Aspek Teoritis 

Penelitian ini tentunya dapat diperkaya lagi dengan variabel mikro ekonomi 

yang lebih beragam misalnya dengan menggunakan laba per saham, 

kebijakan deviden, perputaran asset dan lain sebagainya. Sementara untuk 

variabel makroekonominya dapat diperluas dengan menggunakan misalnya 

inflasi, Produk Domestik Bruto, Harga Minyak Dunia dan lain sebagainya. 

Selain itu, tahun pengamatan juga dapat diperpanjang untuk memperbanyak 

jumlah data penelitian. 

b. Aspek Praktisi 

1. Bagi Investor 

Meskipun variabel mikroekonomi yang diteliti dalam penelitian ini 

menunjukkan tidak berpengaruh terhada harga saham, investor tetap 

perlu melakukan analisis fundamental yang mendalam terkait keadaan 

mikro dan makroekonomi sebelum mengambil keputusan untuk 

berinvestasi. Karena penelitian ini memiliki variabel dan juga tahun 

pengamatan yang terbatas, maka investor juga diharapkan dapat juga 

mempertimbangkan dari berbagai faktor atau variabel yang lebih 

beragam. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Diharapkan bagi manajemen perusahaan untuk tetap memperhatikan dan 

meningkatkan aspek-aspek mikroekonomi (faktor internal keuangan) 

perusahaan sekaligus juga memperhatikan aspek makroekonomi (faktor 

eksternal) yang ada sehingga dapat membuat keputusan yang dapat 

menarik perhatian dan meningkatkan antusiasme para investor, sehingga 

akan menciptakan kenaikan harga saham 


