
67 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan dan telah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian menunjukkan current ratio,berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap harga saham.  Hasil ini tingginya tingkat current ratio 

belum tentu akan menarik investor untuk berinvestasi, karena current ratio 

yang tinggi juga menunjukkan adanya piutang yang tidak tertagih atau 

persediaan yang tidak terjual, yang akan mempunyai pengaruh buruk 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.Karena pada 

umumnya investor lebih menyukai laba (gain) serta menghindari risiko.   

2. Hasil pengujian kedua memperlihatkan return on asset berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham.  Hasil ini memperlihatkan para 

pemegang saham menaruh perhatian utama pada tingkat keuntungan baik 

sekarang maupun masa yang akan dating karena tingkat keuntungan ini 

akan mempengaruhi harga saham-saham yang mereka miliki.  

3. Hasil pengujian selanjutnya memperlihatkan debt to equity ratio 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat debt to equity ratio maka 

harga saham akan semakin meningkat.   Hasil in imemperlihatkan investor 
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lebih menyukai informasi tentang kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba karena hal ini akan menimbulkan capital gain 

(keuntungan) bagi mereka.   

B. Saran  

Dari hasil analisis tersebut di atas dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :     

1. Bagi investor atau calon investor hendaknya mempertimbangkan informasi 

keuangan yang lain seperti fundamental makro ekonomi, seperti misalnya 

tingkat suku bunga (interest rate), tingkat inflasi (inflation rate), kurs valuta 

asing (foreign exchange rate), situasi social & politik (social & political 

situations) dan sebagainya.  

2. Bagi perusahaan hendaknya dipertimbangkan untuk memanfaatkan dan 

mengolah segala sumber daya yang dimiliki dan dipercayakan kepadanya 

untuk meningkatkan pertumbuhan usahanya, sehingga para investor lebih 

percaya lagi untuk menanamkan investasinya kedalam perusahaan, serta 

perusahaan juga memperhatikan tingkat leverage perusahaan, yaitu  dengan 

lebih mengoptimalkan penggunaan dana yang diperoleh dari hutang baik 

jangka pendek maupun jangka panjang untuk operasi perusahaan sehingga 

beban yang ditanggung perusahaan tidak terlalu berat. 

3. Bagi peneliti berikutnya hendaknya lebih diperbanyak jumlah sampel, periode 

serta pengamatan untuk lebih diperpanjang, serta memperhitungkan kondisi 

ekonomi makro, internal non finansial, situasi politik dan kondisi umum 

regional serta internasional. 


