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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, dan rasio solvabilitas terhadap harga saham perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2016, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara parsial, rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham.  

Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 0,638 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,527.  Nilai signifikasi lebih besar dari tingkat 

signifikasi 0,05 (0,527 > 0,05).  Maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak.  

Sehingga current ratio tidak dapat digunakan oleh investor sebagai acuan 

untuk melakukan investasi pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Secara parsial, rasio profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham.  Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 4,305 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,000.  Nilai signifikasi lebih kecil dari tingkat 

signifikasi 0,000 (0,000 < 0,05).  Maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima.  

Sehingga return on asset dapat digunakan oleh investor sebagai acuan 

untuk melakukan investasi pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Secara parsial, rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham.  

Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 1,018 dengan probabilitas 
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sebesar 0,314.  Nilai signifikasi lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05 

(0,314 > 0,05).  Maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak.  Sehingga debt to 

equity tidak dapat digunakan oleh investor sebagai acuan untuk melakukan 

investasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

4. Secara simultan menunjukkan bahwa current ratio, return on asset dan debt 

to equity berpengaruh terhadap harga saham.  Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai F hitung sebesar 11,745 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000, 

sehingga terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 

(0,000 < 0,05).  Maka Ho4 ditolak dan Ha4 diterima.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai 

berikut; 

1. Bagi pihak perusahaan diharapkan dapat meningkat kinerja terhadap 

return on asset, karena mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. 

2. Bagi investor ataupun calon investor yang akan menanamkan modalnya 

dalam suatu perusahaan, sebaiknya jangan hanya terpacu pada analisis 

rasio ini saja karena masih banyak faktor lain yang tidak dapat disebutkan 

dalam penelitian ini. 

3. Peneliti selanjutnya mempertimbangkan aspek rasio keuangan lainnya 

serta menambah periode tahun penelitian untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih akurat.  


