BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan
bantuan dari SPSS 16.0, yaitu dengan metode regresi serta pembahasan dari hasil
penelitian yang telah dijelaskan dari bab sebelumnya, maka di ambil simpulan untuk
menjawab identifikasi dari masalah ini, sebagai berikut:
1. Pengaruh Rasio Lancar, Rasio Utang Terhadap Ekuitas, dan Rasio Margin Laba
Operasi pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2007-2009.
•

Berdasarkan uji Parsial (Uji t) dapat disimpulkan bahwa rasio lancar dan rasio
margin laba operasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham
dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis ditolak, sedangkan pada rasio utang
terhadap ekuitas tidak berpengaruh karena pengujian hipotesis diterima.

•

Berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa rasio lancar dan rasio margin laba
operasi mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap harga saham dapat dilihat
bahwa tingkat signifikansi nya sebesar 0,000 < 0,05.

2. Diketahui nilai adjusted R square dari model regresi penelitian sebesar 0,681/
68.1% mempengaruhi harga saham sedangkan sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi
variabel lain seperti rasio keuangan, kondisi pasar, pengaruh sektor industri, kondisi
perekonomian serta rumor-rumor yang beredar.
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5.2 Saran
Investor perlu memperhatikan faktor-faktor lain diluar rasio keuangan perusahaan yang
mempengaruhi pertimbangan bagi calon investor dalam melakukan investasinya. Faktorfaktor tersebut antara lain :
1. Pangsa Pasar yaitu pasar yang menggambarkan semua pembeli dan penjual yang
telibat dalam suatu transaksi aktual dan potensial terhadap barang atau jasa yang
ditawarkan. Suatu transaksi yang bersifat potensial dapat terlaksana. Apabila
perusahaan memiliki pangsa pasar yang baik, maka perusahaan akan mempunyai
dasar yang kuat untuk mempertahankan perusahaan tersebut tetap bertahan.
2. Kondisi Internal Perusahaan
Investor perlu mempertimbangkan penilaian kinerja perusahaan, pergantian
pengurus perusahaan, pembagian dividen, dan hal-hal lain.
3. Kondisi Eksternal Perusahaan
Investor perlu mempertimbangkan kondisi eksternal perusahaan seperti kondisi
perekonomian nasional maupun internasional, kebijakan pemerintah, kondisi politik,
dan keamanan, berita dan rumor terbaru mengenai perusahaan.
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