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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang berjudul, 

“Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Sektor Otomotif dan Komponennya yang Listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2012”, maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan Profitabilitas dan Likuiditas pada Perusahaan Sektor 

Otomotif dan Komponennya periode 2010-2012. 

a. Berdasarkan perhitungan, perkembangan profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Asset (ROA) pada perusahaan sektor otomotif dan 

komponennya periode 2010-2012 menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memperoleh rata-rata tertinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya 

adalah PT. Astra Otoparts, Tbk yaitu sebesar 19,07%. Tingginya ROA 

ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengefektifkan assetnya 

karena mampu menghasilkan laba yang relatif tinggi dengan asset yang 

relatif kecil. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam mengefektifkan assetnya. Sedangkan 

perusahaan yang memperoleh ROA terendah bila dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya adalah PT. Goodyear Indonesia, Tbk yaitu sebesar 

5,13%. 

b. Berdasarkan perhitungan, perkembangan profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE) pada perusahaan sektor otomotif dan 

komponennya periode 2010-2012 menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memperoleh rata-rata tertinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya 

adalah  PT. Astra Internasional, Tbk yaitu sebesar 35,90%. Tingginya 

ROE ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba 

untuk pengembalian modal investor yang diinvestasikan pada perusahaan. 
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Sedangkan perusahaan yang memperoleh ROE terendah bila dbandingkan 

dengan perusahaan lainnya adalah PT. Goodyear Indonesia, Tbk yaitu 

sebesar 13,38%. 

c. Berdasarkan perhitungan, perkembangan likuiditas yang diukur dengan 

Current Ratio (CR) pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya 

periode 2010-2012 menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh 

rata-rata tertinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya adalah PT. 

Indo Kordsa, Tbk yaitu sebesar 296,07%. Tingginya CR menunjukkan 

bahwa kelebihan aktiva lancar (likuiditas tinggi dan risiko rendah), dan 

mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. 

Sedangkan  perusahaan yang memperoleh CR terendah bila dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya adalah PT. Goodyear Indonesia, Tbk yaitu 

sebesar 87,28%. 

2. Perkembangan Harga Saham pada Perusahaan Sektor Otomotif dan 

Komponennya periode 2010-2012. 

Berdasarkan perhitungan, perkembangan harga saham pada perusahaan 

sektor otomotif dan komponennya periode 2010-2012 menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memperoleh rata-rata tertinggi dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya adalah PT. Goodyear Indonesia, Tbk  sebesar Rp11.450. Hal ini 

menunjukkan bahwa reaksi investor terhadap saham emiten positf, sehingga harga 

saham naik. Sedangkan perusahaan yang memperoleh harga saham terendah bila 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya adalah PT. Gajah Tunggal, Tbk 

sebesar Rp2.508. 

3. Pengaruh Profitabilitas (ROA, ROE) dan Likuiditas (CR) terhadap 

Harga Saham Secara Simultan pada Perusahaan Sektor Otomotif dan 

Komponennya yang Listing di Birsa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-

2012 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dimana 

sesuai dengan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 yang menunjukkan Fhitung 

sebesar 7,788 dengan signifikan 0,003 , artinya bahwa ROA, ROE, dan CR 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham secara simultan. Hal ini 
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sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Itabillah (2012), 

Zuliarni (2012), Husaini (2012), Dini dan Indarti (2011) serta Dita (2013) yang 

menyatakan bahwa hasil uji f menunjukkan bahwa ROA, ROE, dan CR 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham. 

4. Pengaruh Profitabilitas (ROA, ROE) dan Likuiditas (CR) terhadap 

Harga Saham Secara Parsial pada Perusahaan Sektor Otomotif dan 

Komponennya yang Listing di Birsa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-

2012 

Setelah dilakukan pengolahan data yang dibantu oleh Software SPSS, dan 

setelah dilakukan pengujian secara parsial, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA/ 

X1) terhadap harga saham (Y), berdasarkan hasil pengujian secara 

parsial bahwa variabel ROA terhadap harga saham diperoleh thitung (-

1,332) < ttabel (2,119). Hal ini menggambarkan bahwa H0ryx1 diterima 

dan Haryx1 ditolak, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan dari ROA terhadap harga saham pada Perusahaan Sektor 

Otomotif dan Komponennya Periode 2010-2012. Hal ini terjadi 

dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah perusahaan dalam 

subsektor otomotif ini memiliki data komponen ROA yaitu laba 

setelah pajak dan total aset yang tidak stabil pada setiap tahun selama 

periode 2010-2012. 

2. Pengaruh profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROE X2) 

terhadap harga saham (Y), berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

bahwa variabel ROE terhadap harga saham diperoleh thitung (-0,492) < 

ttabel (2,119). Hal ini menggambarkan bahwa H0ryx2 diterima dan Ha 

ryx2 ditolak, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan dari ROE terhadap harga saham pada Perusahaan Sektor 

Otomotif dan Komponennya Periode 2010-2012. Hasil ini memberikan 

indikasi bahwa tingkat pengembalian investasi yang akan diterima 
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investor rendah, sehingga investor tidak tertarik untuk membeli saham 

tersebut, dan hal itu menyebabkan harga pasar saham cenderung turun. 

3. Pengaruh profitabilitas yang diukur dengan Current Ratio  (CR/ X3) 

terhadap harga saham (Y), berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

bahwa variabel CR terhadap harga saham diperoleh thitung (-4765) < 

ttabel (2,119). Hal ini menggambarkan bahwa H0ryx3 diterima dan Ha 

ryx3 ditolak, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan dari CR terhadap harga saham pada Perusahaan Sektor 

Otomotif dan Komponennya Periode 2010-2012. Hasil ini menunjukan 

bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-

hutang tersebut rendah sehingga investor tidak tertarik untuk membeli 

saham tersebut. 

 

5.2. Saran 

A. Penelitian Selanjutnya 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengidentifikasi 

variabel-variabel independen lain yang dapat mempengaruhi harga 

saham perusahaan, karena banyak variabel lain yang berpengaruh 

terhadap harga saham seperti EPS, BV, DER, OPM, GPM, DPS lalu 

peneliti dapat menambah waktu penelitian dapat lebih dari 3 tahun 

dan bisa memperbaiki metoda penelitiannya terutama dalam 

menentukan sampel penelitian sehingga diharapkan hasilnya lebih 

baik. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian 

berikutnya dapat melakukan penelitian dengan objek yang berbeda 

misalnya perusahaan pada sektor keuangan untuk memperoleh 

konsistensi hasil penelitian.  
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B. Bagi Investor 

Bagi investor dan calon investor yang ingin menginvestasikan dananya 

pada perusahaan agar dapat melihat dahulu bagaimana kondisi perusahaan 

baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Investor dapat 

melihat laporan keuangan perusahaan untuk menilai suatu perusahaan, 

juga faktor eksternal seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan harus diperhatikan oleh para 

imvestor. Dengan begitu investor dapat menilai perusahaan mana yang 

menguntungkan dan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan 

datang. 

C. Bagi Perusahaan 

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. 


