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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

rasio leverage (DER), likuiditas (QR) dan profitabilitas (ROI) terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur yang listing di JII periode 2011-2014, maka 

terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

mempunyai nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,829 > 0,05, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya DER tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap harga saham. Besarnya kepemilikan hutang yang tidak 

dimanfaatkan dengan baik menyebabkan penurunan laba pada perusahaan 

sehingga minat investor terhadap perusahaan tersebut menurun dan 

menyebabkan harga saham juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

oleh jumlah laba yang dihasilkan dari hutang tersebut lebih kecil 

dibandingkan dengan biaya bunga dan cicilan hutang. 

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel Quick Ratio (QR) 

mempunyai nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0.000 < 0.05, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya QR berpengaruh secara 

parsial terhadap harga saham. Hal ini dikarenakan bahwa aset lancar dari 

perusahaan Manufaktur periode 2011-2014 tersebut lebih besar dari pada 

hutang lancar. Artinya bahwa perusahaan mampu membayar hutang-

hutang lancarnya dan tidak mengalami kerugian. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap naiknya harga saham perusahaan-perusahaan 

tersebut dan memungkinkan banyak diminati oleh para investor. 

3. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Return On Investment (ROI) 

mempunyai nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0.393 > 0.05, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya ROI tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap harga saham. Apabila penggunaan dan pengelolaan aset 

perusahaan optimal, maka akan menaikkan profitabilitas dan 
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mempengaruhi harga saham perusahaan. Jika ROI naik maka harga saham 

akan turun. Hal ini karena laba yang diperoleh dari kenaikan ROI 

cenderung tidak dibagikan dalam dividen namun digunakan untuk aktivitas 

pengelolaan aset perusahaan dan pembayaran hutang, sehingga investor 

tidak terlalu merespon kenaikan ROI. 

4. Berdasarkan hasil uji F yaitu dari hasil perhitungan pada tabel 4.20, 

diperoleh nilai F hitung 11.211 dengan nilai signifikan sebesar 0.000, 

karena nilai signifikan 0.000 < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang artinya bahwa DER, QR, dan ROI secara simultan berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan. 

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) juga dapat dilihat 

pada tabel 4.11 diperoleh nilai sebesar 0,375 atau 37,5% yang menunjukkan 

bahwa variabel dependen yaitu harga saham dipengaruhi oleh ketiga variabel 

independen yaitu DER, QR, dan ROI. Sedangkan sisanya yaitu 62,5% harga 

saham dipengaruhi variabel independen lain yang belum diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan 

penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemakai laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan 

hendaknya tidak hanya mengandalkan data mengenai DER, QR, dan ROI, 

tetapi juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain dan rasio-rasio lain 

dalam hubungannya dengan kanaikan harga saham seperti ukuran 

perusahaan, faktor ekonomi, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas dan rasio aktiva lainnya. 

2. Bagi perusahaan manufaktur diharapkan lebih memperhatikan kemampuan 

perusahaan dalam meningkatkan harga saham dengan cara mengefektifkan 

dan mengefisiensi penggunaan biaya sehingga meningkatkan laba, 

memanage utang, mengatur penggunaan dana dalam hal ekspansi, dan 
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mempertambah modal kerja yang baik dan efisien sehingga mampu 

bertahan ditengah persaingan industri yang semakin pesat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak variabel lain dan juga 

sampel penelitian agar penelitian selanjutnya menjadi lebih tepat dan 

akurat. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allat SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya dari awal pengerjaan 

skripsi hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Rasio Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap 

harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Listing di Jakarta Islamic Index 

Periode 2011-2014”. 

Harapan penulis semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi diri pribadi dan pembaca pada umumnya. Penulis membutuhkan 

kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Sebagai 

penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama 

penulisan skripsi ini. 


