
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

 

Berdasarkan perhitungan dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Rasio profitabilitas khususnya ROE yang dihasilkan oleh industri logam 

dan mineral periode 2003-2008, memiliki rata-rata sebesar 20,86 pada   

PT Aneka Tambang Tbk, 19,27 dan 13,37 masing-masing pada PT INCO 

Tbk dan PT Timah Tbk. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

yang memliki jumlah modal yang besar bila tidak dikelola dengan baik 

maka ROE yang dihasilkan akan relatif kecil, karena pencapaian laba yang 

tidak maksimal. 

2. Rasio hutang, khususnya DER pada industri logam dan mineral di BEI 

yaitu PT Aneka Tambang Tbk, PT INCO Tbk dan PT Timah Tbk 

memiliki rata-rata sebesar 0,83 , 0,32 , dan 0,65. Angka DER yang tinggi 

walau berisiko besar akan ketidakmampuan pembayaran,  namun bila 

dikelola dengan baik maka akan menciptakan laba yang lebih besar bagi 

perusahaan. 

3. Rasio profitabilitas (ROE) dan rasio Hutang (DER) sebagai variabel X 

secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Y yaitu IHSI.  

Adapun pembuktian dari kesimpulan yang ada ialah sebagai berikut: 
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a. Hasil uji secara simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa variabel bebas 

(X) secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

Perhitungan dengan koefisien regresi didapat nilai F tabel = 4,30 dan  

F hitung = 15,255, maka Ha diterima karena F hitung > F tabel dengan  

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05.  

b. Pada hasil uji t yang telah dilakukan maka didapat bahwa variabel ROE 

sebagai X1 secara signifikan dan positif mempengaruhi variabel Y yaitu 

indeks harga saham. Hal ini ditunjukkan oleh hasil yang didapat bahwa 

t hitung = 3,816 > t tabel = 1,714 dan besarnya nilai signifikansi yaitu 

0,001 lebih kecil dari alpha 0,05. Pada variabel X2 yaitu DER, 

berpengaruh secara signifikan namun berpengaruh secara negatif. Hasil 

perhitungan yang ada ialah  

t hitung = -2,665 > t tabel = -1,714, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05 yaitu 0,014.  

c. Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS didapatkan   

r
2 
sebesar 0,592. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas (ROE) dan 

rasio hutang (DER) dapat memberikan kontribusi terhadap pergerakan 

indeks harga saham sebesar 59,2%.  

 

5.2 Saran  

Dari kesimpulan yang ada penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan industri pada 

sektor lainnya, agar dapat diketahui apakah kinerja emiten pada sektor lain juga 

mempengaruhi pergerakan saham yang terjadi.   
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2. Bagi perusahaan, ketika akan melakukan penambahan hutang sebaiknya 

melakukan pertimbangan komposisi serta pengalokasian hutang dengan tepat.    

 Hutang yang berlebih dapat membawa dampak pada resiko keuangan, namun 

bila dikelola dengan tepat akan berguna dalam pencapaian laba.  

Keadaan ini akan dapat menguntungkan bagi kelancaran dan kontinuitas 

perusahaan. Posisi perusahaan yang potensial atau berada pada posisi profitable 

yang terus meningkat, akan menarik perhatian investor maupun calon investor 

untuk berinvestasi pada perusahaan. Kondisi tersebut akan membuat 

perusahaan dengan mudah mendapatkan suntikan dana segar dari para investor 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.  

 

3. Bagi para investor sebaiknya  perlu diingat bahwa pembayaran bunga kepada 

kreditur atas modal yang dipinjam perusahaan haruslah didahulukan, sebelum 

laba dapat dibagikan kepada para pemegang saham. Oleh karenanya bagi para 

investor, fokus kepada bagaimana kemampuan perusahaan dalam 

membayarkan hutangnya adalah penting. Perusahaan yang tidak mampu 

membayarkan hutangnya, akan memiliki masalah riil jangka panjang yang 

salah satunya dapat menyebabkan kebangkrutan.  

 

.  


