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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil prngujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa  kesimpulan yaitu: 

1. Kondisi rata-rata ROA dari tahun 2007 sampai dengan 2009 pada 

Perusahaan Telekomunikasi yang menjadi unit analisis penelitian, memiliki 

tren yang turun naik, ini disebabkan karena adanya perolehan laba bersih yang 

minus pada tiap tahunnya. Ini tampak pada PT. Excelcomindo Pratama Tbk 

yang mendapatkan hasil ROA yang minus. Perusahaan yang paling stabil 

ROA nya adalah PT. Telkom Tbk, tiap tahunnya ada peningkatan, walaupun 

ada penurunan, tetapi penurunan tersebut tidak signifikan. 

2. Kondisi rata-rata ROE dari tahun 2007 samapai dengan tahun 2009 pada 

Perusahaan Telekomunikasi yang menjadi unit analisis penelitian, 

memiliki tren yang turun naik. Paling stabil tren peningkatannya 

ditunjukkan oleh PT.  Telkom Tbk. Ini terlihat dari hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2007, dan mengalami 

penurunan namun tidak signifikan, dilihat dari yang mendapatkan nilai 

tertinggi pada tahun 2007, itu disebabkan oleh tingkat pengembalian 

terhadap modal sangat tinggi, meskipun modal yang dicapai tidak cukup 

banyak, tetapi laba bersih yang dihasilkan besar. 

 

Jika dilihat hasil dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan perusahaan yang 

paling baik kinerjanya adalah PT. Telkom Tbk, ini dilihat dari tren setiap rasio 

profitabilitasnya yang diteliti. Tren yang ditunjukkan oleh perusahaan ini 

adalah yang paling stabil tren peningkatannya. Jadi, tidak ada salahnya para 

calon investor atau investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan ini. 
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3. Kondisi harga saham dari tahun 2007 sampai dengan 2009 rata-rata tiap 

perusahaan Telekomunikasi memiliki tren yang meningkat, walaupun ada 

penurunan harga saham tetapi penurunan harga saham tersebut tidak 

signifikan. Adanya peningkatan harga saham pada Perusahaan 

Telekomunikasi mencerminkan bahwa naiknya nilai perusahaan dimata 

investor, karena harga saham yang timbul dari tingkat permintaan dan 

penawaran investor. 

 

Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap harga saham perusahaan 

Telekomunikasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai 

berikut : 

a. Saran Parsial 

• ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Ini 

dapat dilihat dari pengambilan keputusan berdasarkan profitabilitas.: 

0,437  >  0,05, artinya HO diterima. 

• ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan berdasarkan 

profitabilitas : 0,829 > 0,05, artinya Ho diterima atau tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

b. Secara Simultan 

• ROA dan ROE  memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, 

dan kedua variabel tersebut  memiliki  keeratan hubungan yang kuat 

terhadap harga saham. Ini ditunjukkan dari hasil pengambilan 

keputusan berdasarkan profitabilitas  0,004 < 0,05 yang artinya Ho 

ditolak atau dengan kata lain rasio profitabilitas berhubungan 

terhadap harga saham. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan dalam menentukan langkah 

untuk memberi atau menjual saham yang dimilikinya yaitu dengan 

memperhatikan faktor signifikan dari rasio keuangan berupa ROA dan 

ROE, namun selain itu investor pun harus memperhatikan faktor lain yaitu 

permintaan dan penawaran atas saham. 

 

2. Bagi Perusahaan 

• PT. Telkom, Tbk 

Sebaiknya PT. Telkom, Tbk menambah investasi dan meningkatkan 

aktiva agar memberikan keuntungan bagi PT. Telkom Tbk. Sehingga para 

investor  menanamkan investasinya kepada PT. Telkom, Tbk. 

 

• PT. Indosat, Tbk 

PT. Indosat, Tbk sebaiknya meningkatkan aktiva dan memperkecil 

biaya yang bersangkutan agar dapat mencapai laba yang diharapkan dan 

bisa mengembalikan modal dan harta perusahaan. 

 

• PT. Excelcomindo Pratama, Tbk 

PT. Excelcomindo Pratama, Tbk sebaiknya menambah investasi 

dengan cara mengurangi pembelian aktiva tetap, atau aktiva tidak lancar 

lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya 

hutang lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja. Meningkatkan 

harga penjualan dan memperkecil biaya yang bersangkutan agar dapat 

mencapai laba yang diharapkan dan bisa mengembalikan modal dan harta 

perusahaan.  
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3. Bagi Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang antara lain halnya menggunakan 

dua rasio keuangan, maka sebaiknya peneliti lain menggunakan atau 

menambah rasio keuangan lainnya serta mengubah atau menambah 

perusahaan yang akan diteliti, sehingga menambah keakuratan analisis, 

yang dapat mempengaruhi harga saham sektor industri. 

 

 

 

 

 


