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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Hasil penelitian ini diambil dari penelitian dan pengujian hipotesis yang 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel pada bab IV: 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel likuiditas yang diukur 

dengan  Current Ratio (CR) memiliki nilai koefisien ke arah positif  dan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham yang diukur dengan return 

penutupan rata-rata harga saham setiap akhir tahun. Hal ini menjelaskan 

bahwa tinggi atau rendahnya CR berpengaruh terhadap harga saham dan 

apabila CR memiliki nilai tinggi, maka harga saham memiliki nilai tinggi, 

begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis yang telah 

tersusun terbukti dan penggunaan likuiditas sebagai salah satu variabel dalam 

pertimbangan dalam berinvestasi terbukti valid pada penelitian ini. 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel profitabilitas yang diukur 

dengan Return on Assets (ROA) memiliki nilai koefisien ke arah negatif dan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham yang diukur dengan return 

penutupan rata-rata harga saham setiap akhir tahun. Hal ini menjelaskan 

bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham dan apabila ROA 

memiliki nilai tinggi, maka harga saham memiliki nilai rendah, begitu juga 

sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis penelitian yang tidak 

terbukti. Dan investor memiliki variabel lain yang dijadikan pertimbangan 

sebelum berinvestasi. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel leverage yang diukur   

dengan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai koefisien ke arah positif 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham yang diukur dengan return 

penutupan rata-rata harga saham setiap akhir tahun. Hal ini menujukkan bahwa 

kenaikan atau penurunan DER mempunyai pengaruh terhadap harga saham dan 

jika nilai DER tinggi akan berdampak pada kenaikan harga saham, begitupun 
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sebaliknya. Hasil penelitian ini menandakan bahwa hipotesis yang telah tersusun 

terbukti valid pada penelitian ini. 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan juga keterbatasan penelitian yang telah 

tertera, maka dapat ditemukan beberapa saran yang agar bisa diberikan untuk 

penelitian selanjutnya :  

1. Aspek Teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memilih variabel independen lain 

yang dapat berpengaruh terhadap harga saham selain likuiditas, profitabilitas 

dan leverage. Peneliti selanjutnya perlu menambah jumlah perusahaan non-

otomotif dan suku cadang untuk mencapai jangkauan yang lebih luas. 

Diharapkan lebih banyak peneliti menambah periode penelitian dan sampel 

untuk memaksimalkan hasil penelitiannya.  

2. Aspek Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor yang secara khusus ingin 

berinvestasi pada perusahaan subsektor otomotif dan komponennya, 

mengingat faktor likuiditas, profitabilitas dan leverage. Investor juga 

diharapkan  lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan, memperhatikan 

kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat menghindari kemungkinan risiko 

kerugian. 

 


