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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, solvabilitas, 

likuiditas, dan kebijakan dividen baik secara parsial maupun simultan 

terhadap harga saham. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu perusahaan yang tergolong sektor Property dan Real Estate dan tercatat 

di indeks Kompas100 selama periode 2013-2015 secara berturut-turut. 

Perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 13 perusahaan, sedangkan jumlah observasi dalam penelitian ini 

berdasarkan jumlah perusahaan dan periode, yaitu sebanyak 39. Hasil uji 

normalitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel yang 

digunakan dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal setelah 

melakukan transformasi data pada variabel Debt to Equity Ratio dan Current 

Ratio. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah 

memenuhi persyaratan uji asumsi klasik. Hasil uji lainnya yaitu koefisien 

korelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi cukup kuat antar variabel yang 

ditunjukkan dengan nilai R sebesar 60,1% dan uji koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen yang ditunjukkan dengan nilai adjusted R
2 

sebesar 28,6%. 
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Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian signifikansi parsial dan 

simultan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Profitabilitas yang diproksikan dengan Net Profit Margin memiliki tidak 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap harga saham sehingga Ha1 

ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi untuk variabel Net 

Profit Margin sebesar 147,040 dan nilai probabilitas signifikansi uji t sebesar 

0,857 lebih besar dari 0,05. 

2.  
Solvabilitas yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio tidak memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap harga saham sehingga Ha2 ditolak. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi untuk variabel Debt to Equity 

Ratio sebesar 853,350 dan nilai probabilitas signifikansi uji t sebesar 0,001 

lebih kecil dari 0,05.  

3. Likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio tidak memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap harga saham sehingga Ha3 ditolak. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi untuk variabel Current Ratio 

sebesar 75,544 dan nilai probabilitas signifikansi uji t sebesar 0,734 lebih 

besar dari 0,05.  

4. Kebijakan Dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio tidak 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap harga saham sehingga Ha4 

ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi untuk variabel 

Dividend Payout Ratio sebesar -2173,573 dan nilai probabilitas signifikansi 

uji t sebesar 0,181 lebih besar dari 0,05. 
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5. Profitabilitas yang diproksikan dengan Net Profit Margin (NPM), solvabilitas 

yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), likuiditas yang 

diproksikan dengan Current Ratio (CR), dan kebijakan dividen yang 

diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR) memiliki pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai probabilitas signifikansi uji F sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Susilawati (2012) yang menyatakan bahwa secara simultan likuiditas 

yang diproksikan dengan Current Ratio (CR), solvabilitas yang diproksikan 

dengan Debt to Equity Ratio (DER), dan profitabilitas yang diproksikan 

dengan Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh signifikan terhadap harga 

saham.  

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu sampel yang diambil hanya berupa 

perusahaan yang bergerak di sektor Property dan Real Estate sehingga kurang 

mampu menggambarkan sektor-sektor lain yang ada di dalam indeks Kompas100, 

serta rentang waktu pengambilan sampel yang cenderung singkat yaitu hanya 3 

periode. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah:  

1. Bagi investor, diharapkan lebih teliti mengamati perkembangan kinerja 

perusahaan, dalam hal kemampuan menghasilkan laba seperti dalam 

penelitian ini variabel profitabilitas. Disarankan untuk melihat nilai 

solvabilitas dan likuiditas perusahaan sehingga dapat memperkirakan 

apakah perusahaan dapat melunasi hutang-hutang jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

2. Bagi Peneliti yang akan mengambil tema yang sama, menambah variabel-

variabel independen yang merupakan baik internal maupun eksternal 

perusahaan seperti Return on Aset, Return on Equity, Earning per Share, 

dan Quick Ratio sehingga dapat lebih mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen yaitu harga saham. Menambah ruang lingkup sampel dan 

periode peneltian sehingga variasi sampel menjadi lebih luas. 

3. Bagi pihak manajemen, perusahaan yang ingin meningkatkan harga 

sahamnya disarankan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan 

pencapaian profitabilitas perusahaan agar dapat meningkatkan nilai dan 

harga saham perusahaan. 
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