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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gambaran profitabilitas perusahaan sektor pertanian dengan indikator 

return on equity (ROE) tahun 2013-2016 cenderung  mengalami 

penurunan dengan rata-rata 0,03. Penurunan nilai ROE perusahaan sektor 

pertanian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan kurang baik. 

2. Gambaran solvabilitas perusahaan sektor pertanian dengan indikator debt 

to equity ratio (DER) tahun 2013-2016 cenderung mengalami peningkatan 

dengan rata-rata 1,35. Peningkatan nilai DER perusahaan sektor pertanian 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan kurang baik. 

3. Gambaran harga saham perusahaan sektor pertanian dengan indikator 

harga saham penutupan tahunan (closing price) tahun 2014-2017 

cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata Rp.1990,- per lembar 

saham. Penurunan harga saham perusahaan sektor pertanian menunjukkan 

kondisi yang tidak ideal. 

4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

pertanian tahun 2014-2017. 

5. Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor 

pertanian tahun 2014-2017. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

variabel penelitian yang digunakan, waktu penelitian, objek penelitian, serta 

metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun saran yang dapat peneliti 

berikan antara lain : 
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1. Bagi perusahaan sektor pertanian diharapkan lebih meningkatkan kinerja 

keuangannya terutama profitabilitas dan solvabilitas karena kinerja 

keuangan yang baik akan menarik investor untuk menanamkan modalnya 

sehingga harga saham perusahaan meningkat. Adapun cara yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan adalah dengan 

meminimalkan biaya produksi, memperluas pangsa pasar, meningkatkan 

ekspor komoditas pertanian, meningkatkan kualitas produk maupun 

inovasi produk olahan dalam upaya peningkatan volume penjualan. Selain 

itu perusahaan perlu memperhatikan solvabilitas perusahaan dengan 

menekan penggunaan utang serta menggunakan modal eksternal yang 

dapat dijamin oleh modal sendiri yang memadai dengan memilih jenis 

pendanaan rendah risiko. 

2. Bagi calon investor sebaiknya lebih memperhatikan faktor fundamental 

perusahaan yaitu profitabilitas yang diukur dengan return on equity 

(ROE), dan solvabilitas yang dikur dengan debt to equity ratio (DER) 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi sehingga 

mengurangi tingkat risiko investasi dan investasi dapat memberikan return 

yang optimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada sektor lain yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan sampel dan periode penelitian 

yang lebih banyak. Selain itu disarankan untuk meneliti menggunakan 

indikator kinerja keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham 

seperti likuiditas, aktivitas, dan nilai pasar, maupun faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi harga saham seperti suku bunga dan inflasi. 


