
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan manajerial 

terhadap profitabilitas serta dampaknya terhadap harga saham perusahaan sektor 

keuangan yang listing di BEI periode 2009-2013, maka dapat disimpulkan bahwa: 

 
1. Perkembangan Struktur Kepemilikan Manajerial 

Rata-rata kepemilikan manajerial empat perusahaan tergolong buruk, 

karena terlalu kecil persentasenya, sehingga tidak dapat memotivasi 

manajer untuk meningkatkan kinerja. Dua perusahaan lainnya juga 

tergolong buruk dikarenakan persentasenya terlalu tinggi, manajer merasa 

sebagai pemegang saham mayoritas cenderung bertindak demi 

kepentingannya sendiri, akibatnya pengambilan keputusan tidak efektif 

dan mungkin saja beresiko bagi perusahaan. Satu perusahaan tergolong 

wajar dalam persentase kepemilikan. Tiga perusahaan dapat dikatakan 

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, satu perusahaan konstan 

atau tidak terdapat perubahan kepemilikan manajerial selama periode 

penelitian, sedangkan tiga perusahaan lainnya berfluktuatif dan cenderung 

mengalami penurunan. 
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2. Perkembangan Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis data empat perusahaan mengalami peningkatan, 

sedangkan tiga perusahaan lainnya cenderung mengalami penurunan. 

Berdasarkan perhitungan rata-rata ROE masing-masing perusahaan,satu 

perusahaan memiliki ROE yang rendah, sementara enam lainnya tergolong 

tinggi. Masing-masing perusahaan harus bisa meningkatkan perolehan 

laba agar kondisi perusahaan semakin membaik. 

3. Perkembangan Harga Saham 

Secara keseluruhan perusahaan sektor keuangan memiliki PBV yang 

fluktuatif setiap tahunnya. Enam perusahaan memiliki PBV yang 

tergolong tinggi, sementara satu perusahaan lainnya tergolong rendah 

Meningkatnya harga saham perusahaan menandakan prospek perusahaan 

yang baik kedepannya.  

4. Kepemilikan manajerial (MOWN) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan (ROE). Hasil ini diketahui dari nilai 

unstandardized beta pada persamaan 1 sebesar -5,826 dengan signifikansi 

pada 0.467 (>0,05). 

5. Profitabilitas perusahaan (ROE) memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap harga saham (PBV). Hasil ini diketahui dari nilai unstandardized 

beta pada persamaan 2 sebesar 0,115 dengan signifikansi pada 

0.001(<0,05). 

6. Kepemilikan manajerial (MOWN) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham (PBV). Hasil ini diketahui dari nilai unstandardized beta pada 

persamaan 3 sebesar -0,890 dengan signifikansi pada 0.536 (>0,05). 
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Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif yang signifikan terhadap harga 

saham (PBV). Hasil ini diketahui dari nilai unstandardized beta pada 

persamaan 3 sebesar 0,113 dengan signifikansi pada 0.001 (<0,05). 

7. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap harga saham 

perusahaan sektor keuangan yang listing di BEI periode 2009-2013. Hal 

ini ditunjukkan dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel (7,211 > 

3,29). 

 

5.2 Saran 

 

1. Berdasarkan pada hasil penelitian, perusahaan disarankan untuk lebih 

memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba agar dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan. 

2. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor lain yang dapat 

memengaruhi harga saham perusahaan yang belum dimasukkan dalam model 

penelitian ini. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti tentang 

harga saham untuk dapat menambahkan variabel-variabel lain yang 

berpengaruh terhadap harga saham seperti keputusan investasi, kebijakan 

hutang, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. 

3. Perusahaan harus mengoreksi kembali prospek kegiatan yang dijalankan 

perusahaan agar lebih produktif, sehingga para pemegang saham akan 

merasakan keuntungan yang lebih besar dari biaya modalnya. 

 


