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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yang telah di 

analisis , maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel X1 Current 

Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham dengan nilai 

thitung 1,879  lebih kecil dari nilai ttabel 2,007 dengan tingkat signifikan 

0,063. Current Ratio yang besar tidak menentukan bahwa suatu 

perusahaan dapat membayar utangnya dengan lancar karena di dalam 

aktiva lancar juga terdiri dari piutang tak tertagih dan persediaan yang 

tidak terjual yang merupakan aktiva lancar non kas yang belum bisa 

dipastikan berapa kas yang diterima oleh perusahaan yang dapat 

digunakan untuk membayar utang. 

b. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel X2 Net 

Profit Margin berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham 

dengan nilai thitung 2,523  lebih besar dari nilai ttabel 2,007 dengan tingkat 

signifikan 0,015. Net profit Margin berpengaruh terhadap harga saham 

karena dengan mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih perusahaan investor dapat mengestimasi 

deviden yang diterima oleh investor dari keuntungan penanaman modal 

berupa saham dipasar modal. 

c. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel X1 Price to 

Book Value berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham 

dengan nilai thitung 3,792  lebih besar dari nilai ttabel 2,007 dengan tingkat 

signifikan 0,000. Price to Book Value berpengaruh terhadap Harga 

Saham Semakin tinggi PBV semakin tinggi kinerja perusahaan dinilai 

oleh investor dengan dana yang telah ditanamkan diperusahaan. 
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Apabila nilai PBV tinggi bearti mencerminkan pasar semakin percaya 

dengan perusahaan kedepannya sehingga akan meningkatkan harga 

saham perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil uji secara simultan (uji F menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel independen yaitu Current Ratio, Net profit Margin, dan 

Price to Book Value berpengaruh terhadap variabel dependen yakni Harga 

Saham secara signifikan dengan nilai Fhitung 21,818 lebih besar dari nilai 

Ftabel 2,79 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut 

saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu: 

1. Bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan 

dalam berinvestasi saham, hendaknya tidak hanya mengandalkan data 

mengenai Current Ratio, Net Profit Margin dan Price to Book Value tetapi 

perlu juga memperhatikan fakor-faktor lain dalam hubungannya dengan 

harga saham seperti ukuran perusahaan, laba kotor, dan faktor lainya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel-variabel di 

luar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga 

menambah periode penelitian serta sampel penelitian sehingga data dan 

hasil yang diperoleh akan lebih baik. 


