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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Secara parsial : 

a.   Variabel current ratio (X1) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil uji ini dibuktikan dengan nilai variabel current ratio yang 

memiliki nilai thitung sebesar 2.774 yang artinya thitung ≥ ttabel (2.774 ≥ 

2,01537) dengan taraf signifikan 0.008 ≤ 0,05. 

b. Variabel debt to equity ratio (X2) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Hasil uji ini dibuktikan dengan nilai variabel debt to equity ratio 

yang memiliki nilai thitung sebesar 2.375 yang artinya thitung ≥ ttabel (2.375 

≥ 2,01537) dengan taraf siignifikan 0,022 ≤ 0,05. 

c.   Variabel earning per share (X3) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Hasil uji ini dibuktikan dengan nilai variabel earning per share 

yang memiliki nilai thitung sebesar 10.447 yang artinya thitung < ttabel 

(10,447 > 2,01537) dengan taraf signifikan 0,00 < 0,05. 

2. Secara simultan : 

Variabel current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham yaitu sebesar 

78,4% pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index di 

BEI periode 2010-2013. Hasil uji ini dibuktikan dengan hasil Fhitung  

memiliki nilai yang lebih besar dari Ftabel (57,827 > 2,82) dengan nilai 

probabilitas (sig) 0,000. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka saran yang 

dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 



55 

 

1. Perusahaan harus mampu mengefisiensi jumlah dana yang disediakan oleh 

kreditor dengan pemilk perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang dan dapat 

memberikan keuntungan bagi pihak pemegang saham dan perusahaan juga 

harus mampu  mengefisiensikan tingkat biaya yang terjadi pada 

perusahaan agar dapat menghasilkan laba yang ingin dicapai, semakin 

besar tingkat laba yang diperoleh maka daya tarik investor akan semakin 

meningkat sehingga mampu meningkatkan harga saham perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya untuk menambahkan jumlah variabel 

independennya seperti rasio profitabilitas karena ketiga variabel 

independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 78,4% 

pengaruh terhadap variabel dependennya dan disarankan juga untuk 

menambahkan periode dalam penelitian. 


