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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis yang didapat pada penelitian dengan 

judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Sektor Tekstil 

dan Garmen di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008-2012”, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Perkembangan Return On Investment (ROI) 

Perkembangan ROI dari 10 perusahaan di sektor tekstil dan garmen 

selama tahun penelitian mengalami perubahan yang berfluktiaktif namun 

berada diposisi yang rendah karena rata-rata bernilai negatif. Terlihat dari 

rata-rata ROI di tahun 2009 yang naik dari tahun 2008 sebesar -10,44%  

menjadi -3,22% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2010 

menjadi -4,90%, serta terjadi kenaikkan yang cukup tinggi di tahun 2011 

menjadi 5,70% dan terjadi penurunan yang kecil di tahun 2012 menjadi -

0.94%. ROI itu sendiri adalah salah satu rasio profitabilitas yang 

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan aset yang 

digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Maka semakin tinggi nilai 

ROI semakin baik kinerja keuangan perusahaan atau semakin efektif 

dalam pemanfaatan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. 

Nilai ROI inipun dapat menjelaskan bahwa bagaimana perusahaan 

mampu mengelola aset guna menghasilkan laba bersih. Dengan melihat 

rata-rata nilai ROI 10 perusahaan di sektor tekstil dan garmen selama 

tahun penelitian tersebut, masih kurang mampu mengelola asetnya 

dengan baik. ROI tertinggi selama tahun penelitian dihasilkan oleh PT. 

Eratex Djaya, Tbk (ERTX) di tahun 2011 yaitu sebesar 49,26%, 

sekaligus menjadi kenaikkan nilai ROI tertinggi selama tahun penelitian. 

Kenaikkan nilai ROI ini dikarenakan nilai aset perusahaan bertambah 
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menjadi Rp171.870 milyar, dan laba bersih meningkat tajam menjadi 

Rp84.672 milyar dimana perusahaan di tahun sebelumnya merugi sebesar 

Rp48,492. ROI terendah selama tahun penelitian dihasilkan juga oleh 

PT. Eratex Djaya, Tbk (ERTX) di tahun 2010 yaitu sebesar -42,05%. 

Hal ini disebabkan karena peningkatan rugi perusahaan dari tahun 

sebelumnya dari rugi sebesar Rp25,372 milyar menjadi rugi sebesar 

Rp48.492 milyar. 

 

2. Perkembangan Net Profit Margin (NPM) 

Perkembangan NPM dari 10 perusahaan sektor tekstil dan garmen 

selama tahun penelitian cenderung berada diposisi rendah karena 

pergerakannya rata-rata masih bernilai negatif dan berfluktuaktif naik 

dan turun. Terlihat dari rata-rata NPM di tahun 2009 yang naik dari tahun 

2008 sebesar -9,55%  menjadi -2,31% dan mengalami penurunan 

kembali di tahun 2010 menjadi -3,92%, serta terjadi kenaikan yang 

cukup tinggi di tahun 2011 menjadi 3,03% dan terjadi penurunan kembali 

di tahun 2012 menjadi -2,96%. Salah satu penyebabnya dikarenakan rata-

rata perusahaan masih mengalami kerugian. NPM itu sendiri bermanfaat 

untuk mengukur tingkat efisiensi total pengeluaran biaya-biaya dalam 

perusahaan, karena jika perusahaan semakin efisien mengeluarkan biaya-

biaya, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan, dengan kata lain semakin besar nilai NPM artinya semakin 

baik pula operasi perusahaan. NPM terbesar selama tahun penelitian 

dihasilkan oleh PT. Eratex Djaya, Tbk. dengan nilai NPM sebesar 

32,65% di tahun 2011. Nilai tersebut didapat dari hasil pendapatan laba 

bersih perusahaan yang naik hingga dari merugi sebesar Rp48,492 milyar 

menjadi Rp84.672 milyar dikarenakan ada kenaikkan penjualan. 

Sedangkan NPM terendah dihasilkan oleh PT. Century Textile 

Industry, Tbk. yaitu sebesar -24,80% di tahun 2008. Jumlah ini didapat 

karena perusahaan merugi hingga Rp91.673 milyar. Hal tersebut 

menunjukan bahwa perusahaan kurang mampu menghasilkan 
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keuntungan lebih besar dari hasil penjualannya sehingga menghasilkan 

NPM yang rendah. 

 

3. Perkembangan Harga Saham 

Perkembangan harga saham dari 10 perusahaan sektor tekstil dan 

garmen selama tahun penelitian mengalami fluktuaktif. Terlihat dari rata-

rata harga saham di tahun 2009 yang turun dari tahun 2008 sebesar 

Rp568 menjadi Rp525 akibat imbas dari krisis global, dan mulai 

mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi Rp686 serta terjadi 

kenaikkan yang cukup tinggi lagi di tahun 2011 menjadi Rp1278 dan 

terjadi penurunan yang kecil di tahun 2012 menjadi Rp1188. Indeks 

harga saham individu menggambarkan suatu rangkaian informasi histori 

mengenai pergerakan harga masing-masing saham perusahaan sampai 

pada periode tertentu yang akan mencerminkan suatu nilai yang 

berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham di bursa efek, karena 

harga saham timbul disebabkan adanya permintaan dan penawaran dari 

investor. Harga saham tertinggi diperoleh oleh PT. Century Textile 

Industry, Tbk yaitu sebesar Rp8000 di tahun 2011. Perlu diketahui 

harga saham PT. Century Textile Industry, Tbk selalu berada di atas 

harga saham perusahaan lainnya dikarenakan PT. Century Textile 

Industry, Tbk merupakan perusahaan yang melakukan IPO  (Initial 

Public Offering) pertama sekaligus menjadi perusahaan yang tertua pada 

sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI. Sedangkan harga saham 

terendah diperoleh oleh PT. Pan Brothers, Tbk. yaitu sebesar Rp31 di 

tahun 2009, dikarenakan masih terkena imbas krisis global yang 

menjadikan harga saham turun. Selain itu kenaikkan nilai tukar mata 

uang asing menjadi salah satu pula penyebab turunnya harga saham pada 

PT. Pan Brothers, Tbk yang di mana diketahui bahwa PT. Pan 

Brothers, Tbk menjual sebagian besar produknya untuk pasar ekspor. 
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4. Hubungan Return On Investment (ROI), dan Net Profit Margin 

(NPM) dengan Harga Saham pada Perusahaan Sektor Tekstil 

dan Garmen di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 

Berdasarkan Tabel Model Summary 4.21, hasil perhitungan koefisien 

korelasi berganda (R) adalah sebesar 0.477. Hal ini menunujukkan 

keeratan hubungan antara Return On Investment (ROI) dan Net Profit 

Margin (NPM) dengan Harga Saham menunjukkan hubungan yang 

sedang karena bernilai diantara 0,40 - 0,599. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis didapat hasil bahwa    ditolak, karena           sebesar 6,919 

lebih besar dari        yaitu sebesar 3,20 yang berarti         berada di 

daerah penolakan. Kesimpulannya adalah secara simultan ROI (  ) dan 

NPM (  ) mempunyai hubungan yang positif dengan Harga Saham (Y) 

pada Perusahaan Sektor Tekstil dan Garmen di BEI Periode 2008-2012. 

 

5. Hubungan Return On Investment (ROI) Secara Parsial dengan 

Harga Saham 

Berdasarkan Tabel Model Summary 4.24 dilihat bahwa besarnya 

koefisien korelasi sebesar 0,020 yang berarti tingkat hubungan koefisien 

korelasi berkatagori sangat lemah yaitu interval koefisien antara 0,00 – 

0,199. Artinya ROI memiliki keeratan hubungan yang sangat lemah 

dengan harga saham. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh 

hasil bahwa    diterima karena         sebesar 0,135 berada di antara –

       yaitu sebesar -2,01063 dan        2,01063. Kesimpulannya adalah 

Secara Parsial Return On Investment (  ) tidak mempunyai hubungan 

dengan Harga Saham (Y) pada Perusahaan Sektor Tekstil dan Garmen di 

BEI Periode 2008-2012. 
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6. Hubungan Net Profit Margin (NPM) Secara Parsial dengan 

Harga Saham 

Dari tabel  koefisien korelasi data variabel NPM dengan Harga 

Saham dilihat bahwa besarnya koefisien korelasi sebesar 0,201 yang 

berarti tingkat hubungan koefisien korelasi berkatagori rendah yaitu 

interval koefisien antara 0,20 – 0,399. Artinya NPM memiliki 

keeratan hubungan yang rendah dengan harga saham. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa    diterima karena 

        sebesar -1,419 berada di antara  -       dan        yaitu 

sebesar -2,01063 dan 2,01063. Kesimpulannya adalah secara parsial 

Net Profit Margin (  ) tidak mempunyai hubungan dengan Harga 

Saham (Y) pada Perusahaan Sektor Tekstil dan Garmen di BEI 

Periode 2008-2012. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi harga saham hanya dari 2 

variabel saja, yaitu Return On Investment (ROI) dan Net Profit 

Margin (NPM). 

2. Unit penelitian terbatas hanya pada sektor tekstil dan garmen. 

3. Periode penelitian terbatas hanya selama lima tahun saja yaitu periode 

2008-2012. 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan  

 Perusahaan diharapkan memberikan informasi keuangan yang 

objektif,  relevan dan dapat di uji keabsahannya dimana para 

investor dapat menilai kondisi di suatu perusahaan sehingga dapat 
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meyakinkan para investor dalam pengambilan keputusan apakah 

akan membeli atau tidak saham perusahaan. 

 Pihak perusahaan sebaiknya meningkatkan kinerja keuangan 

maupun kinerja manajemen perusahaan setiap tahunnya sehingga 

presepsi investor terhadap prospek kinerja perusahaan di masa 

yang akan datang dapat dijaga dengan baik. 

 Pihak perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan 

cara meningkatkan laba bersih perusahaan. Untuk menaikkan laba 

bersih perusahaan dapat dengan menaikkan nilai ROI, perusahaan 

harus mampu mengelola investasi atau aset yang ditanamkan pada 

perusahaan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan dapat 

meniadakan atau menghilangkan aktivitas yang tidak diperlukan 

untuk mengefektifkan investasi dan aset dari pemegang saham 

sehingga laba yang didapatkan juga akan semakin tinggi. Selain 

itu, dapat pula dengan menaikkan nilai NPM dengan cara 

perusahaan sebaiknya lebih efisien dan efektif dalam menekan 

biaya operasional maupun produksinya, contohnya perusahaan 

dapat lebih hemat serta selektif dalam memilih bahan baku untuk 

produksi. Selanjutnya perusahaan juga dapat meningkatkan 

penjualannya dengan cara menurunkan harga produk penjualan, 

dan menambah volume produk penjualan, serta melakukan 

promosi pada setiap penjualnya misalnya dengan memberikan 

hadiah atau harga khusus pada setiap pembelian tertentu. Hal 

tersebut dapat meningkatkan penjualan perusahaan sekaligus 

ketertarikan dan kepercayaan investor untuk menanamkan dananya 

pada perusahaanpun dapat dipertahankan karena investor dapat 

menilai bahwa perusahaan tersebut cukup profitable. 

2. Bagi investor dan calon investor  

Bagi investor dan calon investor yang berminat untuk menginvestasikan 

sahamnya pada suatu perusahaan agar terlebih dahulu melihat kondisi 
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perusahaan yang akan dipilih sehingga investor dapat menempatkan 

sahamnya pada perusahaan yang tepat. Untuk dapat menilai kondisi suatu 

perusahaan maka investor dapat melihat kondisi perusahaan tersebut 

dengan tidak hanya melihat tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh 

perusahaan, dalam penelitian ini yang diukur dengan Return On 

Investment (ROI) dan Net Profit Margin (NPM), walaupun sebenarnya 

semakin baik atau semakin tinggi nilai ROI dan NPM maka semakin baik 

pula perusahaan dalam mengelola kondisi keuangan perusahaan. Tetapi 

sebaiknya investor pun meperhatikan semua aspek rasio yang dapat 

menggambarkan kondisi perusahaan dan mempengaruhi harga saham 

maupun pendapatan yang akan diperoleh. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian selanjutnya juga bisa menambahkan periode penelitian lebih 

lama dengan menambah variabel-variabel rasio lainnya yang dapat 

mempengaruhi harga saham perusahaan, serta menganalisis faktor makro 

lain di luar perusahaan yang dapat mempenaruhi harga saham sehingga 

hasil yang didapat lebih maksimal.  


