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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh likuiditas, leverage, dan 

profitabilitas terhadap harga saham syariah di sektor agrikultur pada tahun 2016-

2019 yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Harga saham syariah pada empat emiten di sektor agrikultur pada periode 

2016-2019 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki tingkat 

harga yang berfluktuatif. Adapun perusahaan yang terus mengalami 

penurunan atas harga saham setiap tahunnya yaitu PT Astra Agro Lestari 

Tbk (AALI). Kemudian tingkat likuiditas dari empat emiten tersebut pada 

periode 2016-2019 berfluktuatif dan terdapat dua perusahaan yang 

melampaui standar Current Ratio yang baik, di mana standarnya ialah 

sebesar 2 kali. Untuk tingkat leverage pun, sampel penelitian menunujukkan 

gambaran yang berfluktuasi. Keempat perusahaan tersebut memiliki tingkat 

rata-rata leverage yang di bawah standar rasio 80%.  Hal ini menunjukkan 

bahwa komposisi total modal perusahaan melebihi dari total utang 

perusahaannya. Adapun tingkat dari profitabilitas pada emiten yang menjadi 

sampel penelitian cenderung berfluktuasi dan memiliki hasil rasio rata-rata 

yang masih di bawah standar yaitu sebesar 40%. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa emiten belum memiliki kinerja yang baik karena 

masih belum efisien dalam mengelola modalnya serta menunjukkan 

ketidakmampuan untuk memperoleh laba yang cukup bagi para pemegang 

saham. 

2. Dalam periode 2016-2019, variabel likuiditas tidak berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap harga saham syariah. Hal ini menunjukkan bahwa 

investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang 



77 
 

Bunga Akmelia, 2020 

PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH 
(STUDI PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR AGRIKULTUR YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM 
SYARIAH INDONESIA TAHUN 2016-2019) 
Universitas Pendidikan Indonesia │ repository.upi.edu │ perpustakaan.upi.edu 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena mengindikasikan banyaknya 

dana menganggur yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan 

turunnya permintaan atas saham sehingga berdampak pada turunnya harga 

saham perusahaan.  

3. Dalam periode 2016-2019, variabel leverage berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa 

investor sangat memperhatikan berapa banyak modal yang dibiayai oleh 

mereka kepada perusahaan untuk menghasilkan laba bersih bagi mereka. 

Sehingga hal tersebut berdampak pada kenaikan harga saham perusahaan.  

4. Dalam periode 2016-2019, variabel profitabilitas berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap harga saham syariah. Hasil ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang 

saham. Hal ini akan menyebabkan permintaan akan saham tersebut 

meningkat dan selanjutnya akan menyebabkan harga saham tersebut naik.  

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

4.2.1 Implikasi 

Implikasi merupakan konsekuensi logis dari suatu fenomena. Implikasi dari 

hasil temuan riset ini adalah: 

1. Likuiditas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga 

saham syariah. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya tingkat likuiditas 

suatu perusahaan akan mempengaruhi turunnya harga saham syariah. Hal 

tersebut terjadi karena likuiditas yang tinggi tak selalu menguntungkan 

karena berpeluang menimbulkan dana-dana yang menganggur yang 

sebenarnya dapat digunakan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang 

menguntungkan perusahaan. 

2. Naik turunnya tingkat leverage perusahaan merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham syariah. Berdasarkan 

pada hal ini, emiten harus memperhatikan tingkat leveragenya karena setiap 

peningkatan dalam struktur modal memiliki peran dalam meningkatkan 
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harga saham perusahaan. Hal tersebut disebabkan bahwa investor 

memperhatikan berapa banyak modal yang dibiayai oleh mereka kepada 

perusahaan untuk menghasilkan laba bersih bagi mereka. Sehingga hal 

tersebut berdampak pada kenaikan harga saham perusahaan. 

3. Profitabilitas yang tinggi akan mempengaruhi naiknya harga saham syariah 

meskipun tidak signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena suatu 

profitabilitas yang tinggi dapat mencerminkan kemampuan perusahan 

dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi pula bagi para pemegang 

saham. Oleh karena hal itu, tingkat profitabilitas yang tinggi akan semakin 

menarik investor sehingga selanjutnya berujung kepada kenaikan harga 

saham perusahaan tersebut. 

5.2.2 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak perusahaan diharapkan untuk terus memperhatikan serta 

meningkatkan kinerja perusahaannya, khususnya pada leverage dan 

profitabilitas, di mana kedua hal tersebut dapat menarik minat investor agar 

menanamkan modalnya sehingga permintaan akan harga saham perusahaan 

pun juga naik dan menyebabkan pada naiknya haga saham. Kemudian 

perusahaan pun diharapkan untuk menjaga tingkat likuiditasnya agar tidak 

terlalu tinggi serta diharapkan untuk dapat mengelola dana yang 

menganggur agar dapat dikelola dengan baik guna menghasilkan laba yang 

lebih banyak bagi perusahaan sehingga mampu mempengaruhi permintaan 

investor yang dapat berujung pada naiknya harga saham. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan variabel kinerja 

perusahaan yang lain serta meneliti di sektor lain selain sektor agrikultur. 

Sehingga dengan hal tersebut dapat memperoleh hasil yang lebih bervariatif 

kemudian dapat pula menggambarkan faktor apa saja yang dapat 

berpengaruh terhadap harga saham syariah pada sektor lain. 

 


