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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian deskriptif mengenai variabel independen yaitu

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio

(DER), dan harga saham menunjukan rata-rata nilai per tahun yang fluktuatif.

Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) menunjukan rata-rata

nilai yang tergolong rendah, artinya kemampuan perusahaan dalam

memperoleh laba dilihat dari aset atau modal yang dimiliki belum begiitu

berjalan maksimal. Debt to Equity Ratio (DER) menunjukan rata-rata nilai

yang tergolong tinggi, artinya tingginya hutang dibanding modal yang dimiliki

menggambarkan adanya kondisi kesulitan keuangan. Sedangkan untuk harga

saham menunjukan rata-rata nilai yang cenderung mengalami penurunan,

artinya minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan

cenderung rendah. Secara keseluruhan hal ini menggambarkan bahwa kinerja

perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

masih belum maksimal.

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan simultan variabel

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio

(DER) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel harga saham. Jadi

semakin tinggi Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE), maka

akan semakin tinggi pula harga saham. Sedangkan semakin rendah Debt to

Equity Ratio (DER), maka akan semakin tinggi harga saham. Hasil penelitian
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menunjukan bahwa secara parsial variabel Return On Asset (ROA) dan Return

On Equity (ROE) memberikan kontribusi pengaruh yang kuat terhadap

variabel harga saham. Sedangkan untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER)

memberikan kontribusi pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel harga

saham.

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan besarnya variabel Return

On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER)

secara keseluruhan memberikan kontribusi pengaruh yang sangat kuat

terhadap variabel harga saham.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan

masukan atau saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai

berikut :

5.2.1 Implementasi Hasil Penelitian

1. Return On Asset (ROA). Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata nilai

Return On Asset (ROA) masih tergolong rendah. Disarankan untuk perusahaan

yang termasuk ke dalam sektor aneka industri dapat lebih meningkatkan kinerja

perusahaan dengan memaksimalkan laba yang diperoleh dari aset yang dimiliki

perusahaan.

2. Return On Equity (ROE). Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata nilai

Return On Equity (ROE) masih tergolong rendah. Disarankan untuk

perusahaan yang termasuk kedalam sektor aneka industri dapat lebih
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meningkatkan kinerja perusahaan dengan memaksimalkan laba yang diperoleh

dari modal yang dimiliki perusahaan.

3. Debt to Equity Ratio (DER). Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata

nilai Debt to Equity Ratio (DER) masih tergolong tinggi. Disarankan untuk

perusahaan yang termasuk ke dalam sektor aneka industri dapat lebih

meningkatkan kinerja perusahaan dengan memaksimalkan modal yang

dimiliki dibandingkan hutang.

5.2.2 Penelitian Lanjutan

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini selain untuk

memberikan bukti empiris dan mengembangkan ilmu akuntansi khususnya

mengenai pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Debt

to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham, sebaiknya dapat meneliti lebih luas

lagi dengan subjek penelitian mencakup perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan selalu menggunakan periode penelitian

terbaru dan juga dapat mengganti atau menambahkan variabel lainnya yang

mungkin memiliki pengaruh terhadap harga saham.


