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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini menguji pengaruh Current Ratio (CR), Earning Per Share 

(EPS), Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:   

1. Current Ratio (CR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.  

2. Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015- 2019..  

3. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015- 2019.  

4. Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), dan Debt to 

Equity Ratio (DER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
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5.2   Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menemukan beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian 

ini sehingga mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Adapun keterbatasan 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Banyak keterbatasan dalam penelitian ini dari persoalan waktu, materi, 

data, hingga keterbatasan literatur. 

2. Penelitian ini hanya mencangkup tiga variabel yaitu Curretn Ratio (CR), 

Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER). Ketiga hal 

tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari sebuah kondisi perusahaan. 

3. Hasil penelitian ini masih sangat terbatas karena hanya menggunakan 

rentang waktu yang masih terlalu singkat yaitu selama 5 tahun dengan 

jumlah sampel yang masih terbatas juga, yaitu sebanyak 18 Perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. 

4. Data laporan keuangan dan data historis saham perusahaan yang 

digunakan dalam pelelitian ini tidak mencangkup semua perusahaan yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini. 

5. Hasil penelitian kedepan dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan 

keadaan ekonomi dan kebijakan suatu wilayah tertentu. 
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5.3  Saran  

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemakai laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan 

hendaknya tidak mengandalkan data mengenai Current Ratio (CR), 

Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER)  tetapi perlu 

juga memperhatikan faktor-faktor lain dan rasio-rasio lain dalam 

hubungannya dengan kenaikan harga saham seperti ukuran perusahaan, 

faktor ekonomi, efek industri tekxtil, rasio aktiva seperti (ITO, TATO, 

RTO), rasio Profitabilitas lainnya (ROE, GPM) rasio solvabilitas dan 

likuiditas lainnya  

2. Bagi perusahan manufaktur sub sektor makanan dan minuman diharapkan 

lebih memperhatikan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan harga 

saham dengan cara mengefektifkan dan mengefisiensi pengunaan biaya 

sehinga meningkatkan laba, memanage utang, mengatur pengunanaan 

dalam hal ekspansi, dan mempertambah modal kerja yang baik dan efisien. 

3. Bagi calon investor investor disarankan untuk memperhatikan aspek lain 

dalam menilai sebuah perusahaan, sehingga investor memiliki 

pengetahuan yang menyeluruh terhadap suatu perusahaan entah itu kinerja 

perusahaan secara fundamental maupun data kinerja pergerakan harga 

saham yang ditampilkan dengan data historis. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kerugian investor ketika melakukan investasi.  
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4. Bagi peneliti selanjutnya  

e. Memperluas populasi penelitian, tidak terbatas pada sektor makanan 

dan minuman.  

f. Menambah jumlah variabel independen yang diduga dapat 

berpengaruh terhadap harga saham.  

g. Menggunakan harga saham beberapa saat setelah penerbitan laporan 

keuangan di bursa.  

h. Menambah referensi baik teori maupun penelitian yang relevan. 

  


