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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan 

dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan 

earning per share (EPS) pada perusahaan sektor Agriculture yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2018 berfluktuatif dan 

cenderung mengalami penurunan dengan nilai rata-rata EPS sebesar 

122,07 per lembar saham 

2. Gambaran struktur modal yang diproksikan dengan menggunakan debt 

to equity ratio (DER) pada perusahaan sektor Agriculture yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2018 berfluktuatif dan 

cenderung mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata DER sebesar 

0,83. 

3. Gambaran harga saham yang diproksikan dengan menggunakan harga 

saham penutupan tahunan (annually closing price) pada perusahaan 

sektor Agriculture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2018 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dengan nilai 

rata-rata harga saham sebesar Rp 2.425,3. 

4. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor Agriculture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2018. 

5. Struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan sektor Agriculture yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2018 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya dalam hal 
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variabel yang digunakan dan waktu penelitian. Adapun saran yang dapat 

dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi calon investor yang akan berinvestasi dalam bentuk saham 

diharapkan untuk lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham terutama profitabilitas dan struktur modal. 

2. Bagi perusahaan diharapkan untuk dapat meningkatkan 

profitabilitasnya. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu 

meningkatkan volume produksi perusahaan, peningkatan efisiensi 

biaya, serta memperluas pangsa pasar sehingga dapat meningkatkan 

laba perusahaan.  

3. Bagi perusahaan diharapkan untuk dapat mengoptimalkan struktur 

modal perusahaannya, yaitu dengan cara mengoptimalkan penggunaan 

sumber dana internal sebagai modal sehingga dapat mengurangi 

penggunaan utang sebagai modal perusahaan.  

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sejenis 

disarankan untuk menggunakan proksi lain dan emiten dari sektor 

lainnya untuk dijadikan objek penelitian lebih lanjut, dengan jumlah 

data yang lebih banyak agar memberikan hasil yang lebih baik. 

 


