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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai pengaruh variabel Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan 

minuman periode 2011-2014 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara simultan (uji F) variabel Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (uji-t), maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut : 

a. Variabel Current Ratio (CR) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-

2014. 

b. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-

2014. 

c. Variabel Net Profit Margin (NPM) secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-

2014. 
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5.2 Saran 

 Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1.  Sebaiknya memilih perusahaan yang memiliki populasi banyak agar dapat 

memperbanyak jumlah sampel untuk penelitian yang akan datang. 

2.   Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian 

ini dengan cara menambah variabel independen yang masih berbasis pada 

data laporan keuangan yang tetap didasari oleh penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

3.   Bagi peneliti berikutnya , disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup 

sampel penelitian, tidak hanya pada satu industri saja agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Harga Saham. Selain itu diharapkan menambah variabel-

variabel rasio keuangan lain diluar variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, dan menambah periode penelitian sehingga hasil dari 

penelitian terhadap Harga Saham dapat lebih baik. 


