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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas, 

likuditas, dan aktivitas terhadap harga saham pada perusahaan BUMN20 yang 

terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2018-2020 yang telah dilakukan dan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Return on asset ( ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan BUMN20 yang terdaftar di BEI pada periode 

tahun 2018-2020.  

2. Current ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan BUMN20 yang terdaftar di BEI pada periode 

2018-2020.  

3. Total assets turn over (TATO) tidak berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan BUMN20 di bursa efek indonesia pada tahun 2018-2020.  

5.2. Saran 

Kesimpulan dan hasil penelitian diatas, maka diajukan saran-saran sebagai 

beikut :  

1. Penelitian selanjutnya disarankan menguji variabel-variabel selain 

Profitabilitas, Likuditas dan Aktivitas sehingga bisa mengidentifikasi 

pengaruh terhadap harga saham secara lebih signfikan, misalnya dengan 

variabel rasio lainya seperti EPS, DER dll. 
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2. Diharapkan dapat mengunakan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi 

harga saham selain rasio keuangan dan dapat menambahkan periode 

waktu penelitian. 

3. Diharapkan dapat mengunakan sampel perusahaan pada sektor lain. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti dalam melakukan penelitian memiliki beberapa keterbatasan, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Terbatasnya Sumber data yang didapatkan mengenai harga saham 

diperusahaan BUMN20 di BEI.  

2. Data mengenai harga saham kurang akurat dikarenakan harga saham 

yang berubah-ubah secara fluktuatif. 

3. Terbatasnya sampel dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan, sehingga menghambat peneliti mencari data. 
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