
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap harga saham syariah pada 

perusahaan di Indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2015-2019. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab 

sebelummya oleh peneliti, berikut ini hasil penelitiannya dapat 

disimpulkan yaitu sebagai berikut :   

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah 

pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia 

perioe 2015-2019. Hal ini ditunjukan dari hasil uji t untuk variabel 

profitabilitas yang diindikatorkan oleh Return On Assets (ROA) 

mempunyai signifikansi 0,007, yang berarti lebih kecil juga dari 0,05 

atau 5 % maka dengan hal ini dinyatakan bahwa H0 ditolak dan Ha1 

diterima. Dan memiliki nilai ttabel <  thitung, yaitu ttabel 1,99834  <  thitung 

2,804. Hal ini diikuti dengan pernayataan nilai signifikasi hitung lebih 

kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05.  

2. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah yang 

diindikatorkan dengan variabel Current Ratio (CR) pada Perusahaan di 

Indeks LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-

2019. Hal ini ditunjukan dari hasil perhitungan uji t atau uji parsial 

untuk variabel Current Ratio (CR) diperoleh nilai Current Ratio (CR) 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil 

dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha2 diterima. Dan memiliki nilai ttabel <  

thitung, yaitu ttabel 1,99834 <  thitung 3,038. Hal ini diikuti dengan 

pernayataan nilai signifikasi hitung dari taraf signifikan yang telah 

ditentukan yaitu 0,05 atau 5 %.  

3. Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh siginifikan terhadap harga 

saham pada Perusahaan di Indeks LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2015-2019. Hal ini ditunjukan dengan hasil uji F 

(uji simultan) menunjukan bahwa hasil Fhitung sebesar 9.761 > Ftabel 



 

 

sebesar 3,14. dengan hal ini H0 ditolak dan Ha diterima. Dan hal ini 

diperkuat oleh pernyataan selanjutnya yaitu signifikasi hitungnya 

0,000 yang mana tingkat signifikansi hitung lebih kecil daripada taraf 

signifikasi yaitu 0,05 atau 5 %.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, diharapkan dapat 

dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan maupun 

mengevaluasi dan melakukan perbaikan seperlunya. Mengacu pada hasil 

penelitian, maka penulis memberikan saran-saran yang  berkaitan dengan  

perkembangan pasar modal di Indonesia yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan harus lebih meningkatkan lagi kinerja perusahaan dalam 

segala aspek tiap tahunnya sehingga dapat memudahkan calon investor 

ketika ingin memutuskan pilihan untuk memilih saham mana yang 

sesuai dengan persepsi mereka. Karena pada dasarmya perusahaan 

yang mengalami peningkatan pertumbuhan kinerjanya akan lebih 

banyak menarik investor untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut 

sehingga perusahaan akan mendapatkan citra atau pandangan yang 

baik dimata investor, dan mampu bersaing dalam memperoleh 

kepercayaan dari investor. Sehingga bisa dimanfaatkan investor untuk 

dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan investasinya. 

2. Bagi Investor  

Investor sebaiknya memperhatikan nilai Return On Assets (ROA), dan 

Current Ratio (CR) dalam memutuskan perusahaan mana yang akan 

dilakukan untuk investasinya. Nilai Return On Assets (ROA) 

menggambarkan seberapa besar perusahaan dalam menghasilkan profit 

atau laba. dan nilai Current Ratio (CR) menggambarkan perusahaan 

dalam membayar kewajiban sjangka pendek atau utang yang sudah 

jatuh tempo pada saat ditagih. Para investor juga hendaknya lebih 

memperhatikan dan menganalisis kinerja perusahaan beberapa tahun 

belakang untuk melihat kemampuan operasional perusahaan dalam 



 

 

mengelola perusahaanya. Khususnya dengan melihat Return On Assets 

(ROA) sebagai variabel dari Profitabilitas dan Current Ratio (CR) 

sebagai variabel dari Likuiditas yang berdasarkan penelitian telah 

terbukti mempengaruhi harga saham atau berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham, yang mana sebagai salah satu  komponen yang 

digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan yaitu dengan 

berdasarkan rasio keuangan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk: 

a. menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

harga saham syariah,  

b. lebih memperluas penelitian lagi dengan cara memperpanjang  

periode penelitiannya dengan menambah tahun pengamatan dan 

memperbanyak jumlah sampel penelitian untuk penelitian yang 

akan dilakukan bagi peneliti selanjutnya.  

c. sampel masih terbatas pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, dimungkinkan untuk mengganti dengan 

perusahaan lain yang lebih luas untuk melihat pengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham.  

d. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan dan 

menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

harga saham syariah pada perusahaan yang ada di indeks LQ45 

serta mempertimbangkan pula faktor makro ekonomi seperti 

inflasi, tingkat suku bunga, kebijakan-kebijakan pemerintah, 

jumlah uang beredar dan faktor ekonomi lainnya yang diperkirakan 

dapat mempengaruhi harga saham.  

  

 


