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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai pasar, profitabilitas 

dan leverage terhadap harga saham. Nilai pasar diukur dengan Earning Per Share 

(EPS), profitabilitas diukur dengan Return on Equity (ROE), leverage  diukur 

dengan Debt to Equity Ratio dan harga saham diukur dengan harga penutupan 

(closing price) 5 hari setelah dipublikasikannya laporan keuangan tahunan 

auditan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Metode yang 

digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah menggunakan purposive 

sampling, dimana sampel yang terpilih sesuai dengan kebutuhan dari variabel 

yang digunakan. Sehingga terpilih 12 perusahaan selama lima periode dengan 

jumlah data sebesar 60 data. 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian nilai pasar yang dinyatakan dengan Earning Per Share 

(EPS) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa nilai pasar tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Dengan demikian, maka hipotesis penelitian tidak terbukti. 

b. Hasil pengujian profitabilitas yang dinyatakan dengan Return on Equity 

(ROE) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dengan demikian, maka hipotesis penelitian terbukti. 

c. Hasil pengujian leverage yang dinyatakan dengan Debt to Equity Ratio 

(DER) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 
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yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Dengan demikian, maka hipotesis penelitian tidak terbukti. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan 

beberapa saran teoritis dari peneliti untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

a. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel 

independen yaitu rasio-rasio keuangan lainnya serta faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi harga saham seperti faktor makro ekonomi, risiko 

sistematis dan lain-lain. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah populasi 

perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian, tidak hanya 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, tetapi seluruh 

perusahaan yang termasuk dalam indeks syariah yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan pemilihan sektor yang homogen.  

c. Selain itu, memperpanjang periode penelitian agar hasil dari penelitian 

bisa menghasilkan kondisi yang sebenarnya. 

Adapun beberapa saran praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

investor, perusahaan dan peneliti selanjutnya diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana 

investor yang berinvestasi di pasar modal untuk mempertimbangkan 

kembali dengan melihat kondisi perusahaan dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Investor harus siap dalam menanggung risiko 

yang akan dihadapinya, karena investor tidak hanya mengandalkan 

keuntungan saja tetapi juga prospek yang akan datang. Diharapkan 

investor lebih memperhatikan profitabilitas perusahaan karena terbukti 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index.  

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam 

mempertimbangkan setiap pengambilan keputusan dalam mengelola 
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perusahaan. Untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham 

atau investor sebaiknya perusahaan mampu menunjukkan kinerja 

perusahaan yang bagus dengan menyampaikan informasi yang objektif 

dan relevan kepada investor atau pemegang saham mengenai 

perkembangan perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan 

keputusan untuk membeli saham perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian berikutnya. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya harus lebih 

memperhatikan nilai pasar dan leverage karena hasilnya tidak signifikan 

diharapkan dapat diuji dengan alat lain agar hasil penelitian selanjutnya 

mendapatkan hasil yang signifikan.  

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


