
106 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Kesimpulan Tentang Perkembangan Struktur Modal, Profitabilitas 

dan Harga Saham perusahaan Properti yang terdaftar di BEI periode 

2008-2012 

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan perusahaan mengenai 

pengaruh Struktur Modal yang diukuroleh Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Profitabilitas yang diukur oleh Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham 

pada perusahaan industry Properti periode 2008-2012, maka dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan perkembangan tingkat DER 

pada perusahaan Properti periode 2008-2012, jika dilihat perusahaan 

yang memperoleh rata-rata Debt to Equity Ratio (DER) yang paling 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnyaadalah PT. 

Summarecon Agung, Tbk. Yaitu sebesar 1.9 Tingginya Debt to Equity 

Ratio (DER) ini menunjukan bahwa perusahaan dalam menjalankan 

operasinya banyak menggunakan hutang.. Semakin tinggi DER 

menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan 

terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan juga semakin berat. 

Sedangkan perusahaan yang memperoleh Debt to Equity Ratio (DER) 

terendah bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya adalah PT. 

Ciputra Property, Tbk.Yaitu sebesar 0.174, hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan sangat baik dibandingkan dengan perusahaan lain karena 

operasi perusahaan banyak dibiayai oleh equity. Oleh karena itu 

keadaan ini dapat menurunkan kepercayaan para investor dalam 

berinvestasi pada saham perusahaan, sehingga para investor tidak akan 

tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan jika DER yang dihasilkan 
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tinggi. Dengan demikian perusahaan-perusahaan perlu mengupayakan 

untuk strktur modal yang optimal agar permintaan akan saham dari 

para investor maka harga sahampun akan meningkat. 

 

2. Berdasarkan perhitungan, jika dilihat perusahaan yang memperoleh 

rata-rata Return on Equity (ROE) yang paling tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya adalah PT. Lippo Cikarang Tbk.Yaitu 

sebesar 19.032%. Tingginya Return on Equity (ROE) ini menunjukkan 

bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba untuk pengembalian 

modal investor yang diinvestasikan pada perusahaan. Sedangkan 

perusahaan yang memperoleh Return on Equity (ROE) terendah bila 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya adalah PT. Fortune Mate 

Indonesia, Tbk. Yaitu sebesar -1.12%, yang menunjukan bahwa 

perusahaan tidak efisien dalam menggunakan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba atau keuntungan. ROE menunjukan keuntungan 

yang akan dinikmati oleh pemilik saham. Nilai ROE yang tinggi akan 

meningkatkan ketertarikan investor untuk berinvestasi dalam 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan harga saham. 

 

3. Berdasarkan perhitungan, jika dilihat perusahaan yang memperoleh 

rata-rata harga saham yang paling tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya adalah PT. Duta Pertiwi Tbk yaitu sebesar 1.726. 

Hal ini menunjukkan bahwa reaksi investor terhadap saham emiten 

positif, sehingga harga saham naik. Sedangkan perusahaan yang 

memperoleh harga saham terendah biladiban dingkan dengan 

perusahaan lainnya adalah PT. Fortune Mate Indonesia, Tbk.Yaitu 

sebesar 120.60. Tinggi rendahnya nilai harga saham mencerminkan 

kinerja suatu perusahaan, apa bila nilai harga saham suatu perusahaan 

tinggi maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan itu baik, karena 

perusahaan tersebut mampu menghasilkan harga saham yang tinggi. 
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5.1.2 Kesimpulan Tentang Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas 

Terhadap Harga Saham Secara Simultan Pada Perusahaan Properti 

yang Terdaftar di BEI periode 2008-2012 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dimana 

sesuai dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.8 yang menunjukkan hasil 

Fhitung(5.994) >Ftabel(3.10) dengan signifikan sebesar 0.004 dan nilai korelasi 

berganda sebesar 0.3448 yang pada rentang 0,20 – 0,399 yang termasuk kriteria 

lemah, artinya bahwa Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham secara simultan. 

 

5.1.3 Kesimpulan Tentang Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas 

Terhadap Harga Saham Secara Parsial Pada Perusahaan Properti 

yang Terdaftar di BEI periode 2008-2012 

 

Setelah dilakukan pengolahan data yang dibantu oleh software SPSS 17.0, 

dan setelah dilakukan pengujian secara parsial, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial berpengaruh secara signifikan 

dan berhubungan positif terhadap harga saham. Hal ini menunjukan setiap 

peningkatan DER akan menaikkan harga saham dengan variabel ROE 

tetap, yang diperoleh dari perbandingan nilaiNilai thitung (2.242) ≥ ttabel 

(1.987) . 

2. Return on Equity (ROE) secara parsial berpengaruh secara signifikan dan 

berhubungan positif terhadap harga saham. Hal ini menunjukan setiap 

perubahan ROE maka dapat mempengaruhi harga saham yang diperoleh 

dari perbandingan Nilai thitung (2.658)  ≥ ttabel (1.987). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada perusahaan 

property. Maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai 

masukan. 

 

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan agar dapat mengoptimalkan 

kinerjanya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik agar dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan yang berguna untuk menarik 

investor. Karena berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar perusahaan 

memiliki rata-rata harga saham perusahaan yang di bawah nilai rata-rata 

industri. 

2. Bagi para investor disarankan untuk lebih memperhatikan kriteria 

keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan, juga perlu 

lebih memperhatikan kondisi pergerakan efek dan faktor lingkungan yang 

mungkin berpengaruh cukup besar terhadap harga saham, karena 

pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh faktor internal 

perusahaan berupa laporan keuangan sebagai ukuran kinerja perusahaan 

dan faktor eksternal  perusahaan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain 

sebagainya. 

3. Bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang 

sama, penelitian ini masih perlu perbaikan, maka untuk penelitian 

selanjutnya untuk hasil yang lebih akurat disarankan untuk menambah 

jumlah sampel dan variabel karena banyak variabel lain yang berpengaruh 

terhadap harga saham seperti EPS, BV, ROA, NPM OPM, GPM, DPS. 
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