
94 

 

Deviana Saftiani Lestari, 2017 
PENGARUH LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN 
SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2011-2015 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

pada tahun 2011 sampai 2015 pada perusahaan-perusahaan sektor 

pertanian yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami perkembangan 

yang fluktuasi cenderung meningkat. Peningkatan ini dikarenakan 

beberapa perusahaan mengalami peningkatan hutang akibat belanja modal 

untuk pengembangan usaha. Selain itu perusahaan memiliki proporsi 

hutang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Rata-rata 

nilai DER tertinggi ada di tahun 2012 yaitu sebesar 5,06. Sedangkan, rata-

rata nilai DER terendah berada di tahun 2013 sebesar 1,51. 

2. Perkembangan profitabilitas yang diukur dengan Net Profit Margin (NPM) 

pada tahun 2011 sampai 2015 pada perusahaan-perusahaan sektor 

pertanian yang tercatat diBursa Efek Indonesia mengalami perkembangan 

yang fluktuasi cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

perusahaan mengalami kerugian serta menurunnya penjualan. Rata-rata 

Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan sektor pertanian pada tahun 

2011 merupakan nilai NPM tertinggi pada periode 2011-2015 yaitu 

sebesar 0,16. Sedangkan rata-rata nilai NPM terrendah terjadi pada tahun 

2013 yaitu sebesar -0,19. 

3. Perkembangan harga saham pada tahun 2011 sampai 2015 pada 

perusahaan-perusahaan sektor pertanian yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif, namun 

terjadi kecenderungan penurunan harga saham pada tahun 2011 sampai 

tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kinerja 

keuangan perusahaan. Rata-rata harga saham tertinggi sebesar Rp 2.944 
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yaitu pada tahun 2013 dan rata-rata harga saham terendah sebesar Rp 

2.023 yaitu pada tahun 2015. 

4. Leverage yang diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

dan profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor 

pertanian. Dimana, leverage berpengaruh negative tehadap harga saham, 

sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor pertanian. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

maka peneliti mengajukan beberapa saran diantaranya,  

1. Perusahaan sektor pertanian diharapkan menurunkan kinerja leverage 

(DER) dengan cara memperhitungkan dengan baik penggunaan hutang 

perusahaan dan sebaiknya perusahaan tidak memiliki hutang lebih besar 

dari ekuitas yang dimiliki perusahaan. Sehingga dapat memaksimalkan 

laba yang diperoleh perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

harga saham.  

2. Perusahaan sektor pertanian diharapkan meningkatkan kinerja 

profitabilitas (NPM) dengan cara meningkatkan penjualan perusahaan.  

Seperti meningkatkan volume penjualan, menambah pasar baru, inovasi 

produk, meningkatkan eksport komoditas pertanian, karena semakin besar 

NPM maka kinerja perusahaan akan semakin produktif. Sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan, sehingga akan meningkatkan harga saham perusahaan.  

3. Investor dalam berinvestasi sebaiknya mempertimbangkan kinerja 

leverage dan profitabilitas sebelum memutuskan untuk berinvestasi. 

Terutama pada rasio debt to equity ratio (DER) yang dalam penelitian ini 

mengalami fluktuasi cenderung meningkat dan lebih dominan 

perngaruhnya terhadap harga saham dibandingkan rasio net profit margin 

(NPM).  
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4. Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji 

masalah yang sejenis, sebaiknya melakukan penelitian dengan subjek yang 

lebih luas atau metode yang berbeda dan menambah periode pengamatan.  

Sebaiknya penelitian dilakukan dengan mempergunakan indikator lain 

seperti DAR, TIE atau ROE, ROA, GPM, EPS.
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