
 
 

 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaksan 

sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan 

di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai rasio 

likuiditas tidak selalu diikuti dengan semakin tinggi kinerja pasar 

perusahaan yang ada di Indonesia.  

2. Rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan 

di Mmalaysia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai rasio 

likuiditas tidak selalu diikuti dengan semakin tinggi kinerja pasar 

perusahaan yang ada di Malaysia. 

3. Rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan di Malaysia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi 

nilai rasio likuiditas tidak selalu diikuti dengan semakin rendah 

kinerja pasar perusahaan yang ada di Malaysia. Rasio solvabilitas 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pasar 

perusahaan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi 



 
 

 
 

nilai rasio likuiditas tidak selalu diikuti dengan semakin rendah 

kinerja pasar perusahaan yang ada di Indonesia.  

4. Rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pasar 

perusahaan di Malaysia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi 

nilai rasio solvabilitas maka semakin tinggi kinerja pasar perusahaan 

yang ada di Malaysia.  

5. Rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pasar 

perusahaan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi 

nilai rasio profitabilitas maka semakin tinggi kinerja pasar perusahaan 

yang ada di Indonesia.  

6. Rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan di Malaysia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi 

nilai rasio profitabilitas tidak selalu diikuti dengan semakin rendah 

kinerja pasar perusahaan yang ada di Malaysia.  

7. Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi 

tingkat pengungkapan CSR tidak selalu diikuti dengan semakin 

rendah kinerja pasar perusahaan yang ada di Indonesia.  

8. Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan di Malaysia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi 

tingkat pengungkapan CSR tidak selalu semakin rendah kinerja pasar 

perusahaan yang ada di Malaysia.  



 
 

 
 

9. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan semakin besar 

ukuran perusahaan tidak selalu diikuti dengan semakin tinggi kinerja 

pasar perusahaan yang ada di Indonesia.  

10. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan di Malaysia. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi 

nilai ukuran perusahaan tidak selalu diikuti dengan semakin tinggi 

kinerja pasar perusahaan yang ada di Malaysia.  

B. Implikasi 

Implikasi penelitian ini yaitu dalam upaya meningkatkan kinerja 

pasar, pihak perusahaan sebaiknya memperhatikan berbagai kebijakan 

yang berkaitan dengan peningkatan nilai perusahaan. Upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan menjaga tingkat solvabilitas dan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Investor melihat nilai solvabilitas sebagai batas 

aman atas dana yang sudah ditanamkan apabila perusahaan mengalami 

kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga tingkat 

solvabilitasnya dengan menentukan komposisi modal yang dimiliki secara 

bijak. Disisi lain, semakin tinggi profitabilitas menunjukkan prospek yang 

baik di masa depan. Hal ini dapat menarik minat investor untuk 

menanamkan dananya pada perusahaan sehingga kinerja pasar akan 

meningkat. 

 

 



 
 

 
 

C. Keterbatasan  

1. Penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan perkebunan di Indonesia 

dan Malaysia. Oleh karena itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya 

dapat menambah objek penelitian pada perusahaan di sektor lain, 

seperti pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, 

properti dan real estate, transportasi dan infrastruktur, keungan, 

perdagangan, jasa dan investasi, serta manufaktur. Selain itu, 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas wilayah 

penelitian dengan menambahkan jumlah negara yang diteliti sehingga 

memperoleh hasil yang lebih luas. 

2. Berdasarkan hasil penelitian kontribusi variabel penelitian terhadap 

kinerja pasar perusahaan menunjukkan masih terdapat faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi kinerja pasar perusahaan yang belum diteliti 

dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian 

selanjutnya menambahkan variabel penelitian lain yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan, seperti rasio 

manajemen aset, intellectual capital, growth opportunitie, inflasi, dan 

kepemilikan manajerial. Selain itu, diharapkan juga peneliti 

selanjutnya menggunakan proksi lain untuk mengukur tingkat rasio 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, pengungkapan CSR, dan ukuran 

perusahaan.


