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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Pada tahap introduction hanya rasio likuiditas yang berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investor.Pada tahap introduction, likuiditas berpengaruh 

positif terhadap keputusan investor. Ini berarti perusahaan masih dianggap oleh 

investor baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. 

Bagi perusahaan pada tahap introduction perlu melakukan peminjaman dari pihak 

ketiga namun yang beresiko rendah jika bisa lebih diarahkan pada peminjaman 

jangka panjang  dan perlu pengembangan asetnya. 

Pada tahap growth hanya rasio leverage yang berpengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusan investor. Pengaruh dari leverage pada 

pengambilan keputusan investor memiliki arah negatif.Pengaruh rasio leverage 

terhadap pengambilan keputusan investor adalah negatif, ini berarti jika rasio 

leverage perusahaan semakin besar maka investor akan semakin malas untuk 

membeli saham perusahaan tersebut. Pada tahap siklus hidup growth para investor 

menganggap bahwa perusahaan mampu menggunakan ebitda perusahaan untuk 

melakukan kegiatan operasionalnya. Variabel aktivitas memiliki berpengaruh 

signifikan terhadap pengambilan keputusan investor namun memiliki arah yang 

negatif sehingga tidak memenuhi syarat hipotesis. Variabel profitabilitas dan 



likuiditas dinyatakan tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan investor pada 

tahap growth.  

Pada tahap shake out hanya rasio likuiditas yang berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investor pada tahap shake out. Pengaruh rasio likuiditas 

terhadap pengambilan keputusan investor adalah positif, artinya jika likuiditas 

perusahaan tinggi maka investor akan lebih ingin membeli saham perusahaan 

tersebut. Ini berarti perusahaan masih dianggap oleh investor baik dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Perusahaan perlu menjaga 

likuiditas perusahaan untuk bisa menarik para investor. 

Pada tahap maturehanya rasio profitabilitas yang berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investor. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rasio 

profitabilitas yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor pada 

tahap mature. Rasio profitabilitas yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan investor pada tahap mature karena perusahaan harus mendapatkan 

keuntungan yang cukup tinggi bahkan setinggi-tingginya maka sudah sewajarnya 

investor melihat bagaimana laba perusahaan. Rasio lain yang memiliki pengaruh 

signifikan adalah leveragedengan arah positif dan likuiditas dengan arah negatif. 

Ini berarti kedua rasio ini memiliki arah pengaruh yang berbeda dari hipotesis. 

Rasio leverage memiliki arah positif terhadap pengambilan keputusan investor 

karena investor akan bahwa hutang perusahaan digunakan untuk ekspansi 

perusahaan.  Likuiditas pada tahap mature memiliki arah yang negatif karena 

investor menganggap bahwa aset lancar yang tinggi dianggap bahwa perusahaan 
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boros membeli aset. Strategi yang perlu dilakukan perusahaan adalah berfokus pada 

kebutuhan untuk mempertahankan posisi “cash cow” perusahaan selama mungkin 

Pada tahap decline rasioleverage, rasio likuiditas dan rasio 

aktivitasberpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor.Likuiditas dilihat 

karena perusahaan masih dianggap oleh investor baik dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Pengaruh rasio leverage terhadap 

pengambilan keputusan investor adalah negatif, ini berarti jika rasio leverage 

perusahaan semakin besar maka investor akan semakin malas untuk membeli 

saham perusahaan tersebut. Pada tahap siklus hidup decline para investor 

menganggap bahwa perusahaan mampu menggunakan ebitda perusahaan untuk 

melakukan kegiatan operasionalnya. Pada tahap decline investor malah melihat 3 

rasio ini bisa terjadi karena dampak frekuensi saham yang tidak dipisahkan antara 

yang jual dan beli.Pada tahap ini perusahaan perlu melakukan pemotongan biaya 

untuk mempertahankan arus kas, dan mengurangi pinjaman yang ada. Jika 

dimungkinkan perusahaan melakukan peningkatan perputaran sehingga bisa 

memperbaiki keadaan perusahaan dan kembali ke tahap siklus hidup sebelumnya. 

5.2. Implikasi 

5.2.1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis yaitu mendukung teori bahwa rasio 

keuangan berpengaruh dengan pengambilan keputusan investor. Perbedaannya 

adalah penambahan tahap siklus hidup sehingga dapat diketahui bahwa pada tiap 



siklus hidup memiliki rasio keuangan berbeda yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan investor.   

 

5.2.2. Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi implikasi kebijakan 

kepada pihak manajemen perusahaan, investor maupun calon investor dan juga 

pihak pemerintah. Implikasi ini dirasa sangat penting karena untuk mengetahui 

pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap pengambilan keputusan investor 

dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda. Pasar modal di Indonesia semakin 

berkembang dan tetap menjadi daya tarik bagi para investor baik investor lokal 

maupun investor internasional sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di 

Indonesia. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa agar dapat dilakukan 

perbaikan. Keterbatasannya adalah pada penelitian ini hanya dilakukakan di 

perusahaan manufaktur saja dan pada penelitian ini memiliki jumlah sampel 

perusahaan yang berbeda-beda di setiap siklus hidupnya. . Keterbatasan lain yaitu 

setelah dilakukan pembagian perusahaan-perusahaan ke lima tahap siklus hidup 

adalah tahapdecline datanya tidak mecapai 30 perusahaan. 
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5.4. Saran 

Saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:  

1. Penelitian berikutnya dapat meneliti industri lain selain industri manufaktur 

atau memperluas industri yang diteliti. 

2. Penelitian selanjutnya perlu menambah jumlah sampel perusahaan yang diteliti. 


