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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan  

 Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE), serta nilai pasar yang 

diukur dengan Price Book to Value (PBV) terhadap harga saham pada perusahaan 

subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013, 

melalui analisis deskriptif dan verifikatif, maka dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE) 

pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di BEI periode 2009-

2013 mengalami tren yang fluktuatif, cenderung terjadi penurunan. Rata-

rata Return On Equity (ROE)  perusahaan subsektor batubara pada tahun 

2013 yaitu 23.94% merupakan Return On Equity (ROE) tertinggi. Rata-

rata Return On Equity (ROE) terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu, -

0.72%. Return On Equity (ROE) perusahaan subsektor batubara cenderung 

mengalami penurunan.  

2. Perkembangan nilai pasar yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) 

pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di BEI periode 2009-

2013 mengalami tren penurunan. Rata-rata Price to Book Value (PBV) 

perusahaan subsektor batubara pada tahun 2010 yaitu 5.84x  merupakan 

Price to Book Value (PBV)  tertinggi. Price to Book Value (PBV) terendah 

terjadi pada tahun 2013 yaitu, 1.37x. Price to Book Value (PBV) 

perusahaan subsektor batubara mengalami penurunan dalam kurun waktu 

2011 hingga 2013.  

3. Kondisi harga saham subsektor batubara dalam kurun waktu 2009-2013 

mengalami fluktuatif yang mengarah terhadap penurunan. Rata-rata 

perusahaan subsektor batubara mengalami penurunan harga saham selama 

tiga tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena, sebagian besar perusahaan 

subsektor batubara mengalami penurunan harga saham. Rata-rata harga 

saham perusahaan subsektor batubara tertinggi terjadi pada tahun 2010 
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yaitu Rp 11.558,- dan rata-rata harga saham terendah terjadi pada tahun 

2013 yaitu Rp 4.886,-. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 

keberartian koefisien regresi, didapatkan hasil bahwa profitabilitas yang 

diukur dengan Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013. Profitabilitas yang diukur dengan Return On 

Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap harga saham. Ketika 

profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE) naik maka 

harga saham akan meningkat.  

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 

keberartian koefisien regresi, didapatkan hasil bahwa nilai pasar yang 

diukur dengan Price Book to Value (PBV) berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013. Profitabilitas yang diukur dengan Price 

Book to Value (PBV) berpengaruh positif terhadap harga saham. Ketika 

nilai pasar yang diukur dengan Price Book to Value (PBV) naik maka 

harga saham akan meningkat. 

5.2. Implikasi dan Rekomendasi 

 Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

mengajukan beberapa implikasi dan rekomendasi sebagai berikut:  

1. Dalam upaya meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan Return On 

Equity (ROE), perusahaan harus mengutamakan penggunaan modal 

dibandingkan hutang sebagai modal kerjanya yang dibarengi dengan 

peningkatan volume penjualan. Sehingga efektifitas perusahaan dalam 

menggunakan modal untuk menghasilkan laba dianggap baik maka 

investor pun banyak yang ingin berinvestasi karena perusahaan dapat 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 

2. Turunnya nilai pasar yang diukur dengan Price Book to Value (PBV) pada 

perusahaan subsektor batubara menunjukan bahwa investor menilai rendah 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang, hal tersebut nantinya akan 

tercermin dengan menurunnya harga saham perusahaan subsektor batubara 
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di Bursa Efek Indonesia. Sehingga perusahaan diharpkan meningkatkan 

nilai pasar yang diukur dengan Price Book to Value (PBV) dengan cara 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, investor akan 

menilai perusahaan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. 

Penilaian investor akan terlihat dari harga saham perusahaan di pasar 

modal yang mengalami peningkatan sehingga nilai pasar yang diukur 

dengan Price Book to Value (PBV) akan mengalami peningkatan. 

3. Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan harga saham dengan cara 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, investor tertarik 

untuk berinvestasi pada saham perusahaan subsektor batubara akibat 

penilaian investor yang meningkat, karena kinerja perusahaan yang 

meningkat. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi 

dan diharapkan dapat meneliti mengenai harga saham, dengan 

menggunakan variabel-variabel lain yaitu, likuiditas, leverage, dan 

aktivitas yang dapat mempengaruhi harga saham, serta untuk penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang berbeda dan 

menambah periode pengamatan. 

 

 

 

 


