
 
 

   

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan  pembahasan yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya, disimpulkan bahwa: 

1. Secara simultan Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Return On Assets 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Harga Saham 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia sub sektor logan dan 

sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-      

2. Secara Parsial: 

a. Current Ratio (CR) memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap 

Harga Saham perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia sub 

sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

    -       

b. Debt to Equity Ratio (DER)  tidak terdapat pengaruh yang positif dan 

tidak siginifikan terhadap Harga Saham perusahaan manufaktur sektor 

industri dan kimia sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 201 -    .  

c.  Return On Assets (ROA) memiliki pengaruh yang positif dan siginifikan 

terhadap Harga saham perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia 

sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 201 -    . 

    Variabel yang paling dominan diantara Current Ratio (CR), Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Return On Assets (ROA) yang mempengaruhi harga 

saham adalah Return On Assets (ROA). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan penelitian,  beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan oleh penulis, sebagai berikut: 

1. Menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dengan tujuan untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. 



   

2. Mengambil atau memilih rasio keuangan perusahaan yang data rasionya 

tersaji secara lengkap. 

3. Memperbanyak jumlah sampel penelitian yang akan datang. 

4. Menggunakan rasio keuangan perusahaan yang berbeda, yang belum 

dimasukkan dalam model penelitian ini karena masih terdapat rasio keuangan 

lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap harga saham seperti Net Profit 

Margin (NPM), Return On Equity (ROE) dan lain sebagianya. 

5. Sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan Return On assets (ROA) yang 

memiliki pengaruh yang paling dominan dalam perusahaan maufaktur ini 

guna untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi. 

 

 


