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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan  

“Penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan, dengan 

mengkaji pengaruh likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas terhadap harga saham 

pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai alat 

uji hipotesis dengan bantuan eviews versi 10.” 

“Berdasarkan hasil studi dan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut:” 

a. Hasil dari uji t atau uji signifikansi likuiditas parameter individual dengan 

pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas tidak berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini tidak terbukti. 

b. Hasil dari uji t atau uji signifikansi solvabilitas parameter individual dengan 

pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas tidak berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini tidak terbukti. 

c. Hasil dari uji t atau uji signifikansi profitabilitas parameter individual dengan 

pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2019. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini terbukti. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian  

“Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat 

menimbulkan pengaruh dalam hasil penelitian ini, yaitu terdapat beberapa 

perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan, sehingga sampel 

menjadi berkurang. Hal ini memungkinkan hasil yang berbeda jika seluruh 

perusahaan memiliki kriteria sampel penelitian.”  
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V.3 Saran  

“Berdasarkan hasil dan analisa yang dilakukan serta manfaat dari penelitian ini 

maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:” 

a. Aspek Teoritis 

1. Bagi akademis diharapkan untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi 

untuk penelitian berikutnya mengenai judul terkait dengan menambah 

beberapa variabel rasio penelitian yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

2. Bagi pembaca menjadi bahan bacaan dan untuk menambah wawasan tentang 

harga saham khususnya sektor perbankan konvensional.   

 

b. Aspek Praktisi  

1. “Bagi pihak investor, Hasil penelitian ini diharapkan sebagai evaluasi dalam 

mengambil keputusan investasi dengan menentukan perusahaan mana yang 

mempunyai risiko rendah dan meramalkan harga-harga saham perusahaan 

perbankan sehingga akan mengurangi risiko kerugian dan menghasilkan return 

saham yang optimal.”  

2. “Bagi pihak manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

yang dilihat dari rasio keuangan yang baik, karena rasio keuangan yang baik 

menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang.” 
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