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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian dari data dalam penelitian

mengenai pengamh rasio keuangan terhadap harga saham pada pemsaliaan

sektor industri tekstil di Bursa Efek Jakarta, maka diperoleh beberapa

kesimpulan yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Uji hipotesis untuk pengaruh Current Ratio terhadap harga saham.

Hasil penelitian menunjukkan Thitung (1,319) <Ttabel (1,708)

maka Ho diterima atau Ha ditolak, hal ini berarti bahwa hipotesis

yang menyatakan current ratio berpengaruh terhadap harga saliam

terbukti.

2. Uji hipotesis untuk pengamh Return On Investment terhadap harga

saham.

Hasil penelitian menunjukkan Thitung (-0,294) <Ttabel (1,708)

maka Ho diterima atau menolak Ha, hal ini berarti bahwa hipotesis

yang menyatakan return on investment berpengaruh terhadap harga

saham terbukti.

3. Uji hipotesis untuk pengamh Debt to Equity Ratio terhadap harga

saliam.

Hasil penelitian menunjukkan T hitung (0,659) <Ttabel (1,708)

maka Ho diterima atau menolak Ha, hal ini berarti bahwa hipotesis
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yang menyatakan debt to equity ratio berpengamh terhadap harga

saham terbukti.

4. Uji hipotesis untuk pengamh Price Earning Ratio terhadap harga

saham.

Hasil penelitian menunjukkan T hitung (1,006) < T tabel (1,708)

maka Ho diterima ataumenolak Ha,hal ini berarti bahwa hipotesis

yang menyatakan price earning ratio berpengamh terhadap harga

saliam terbukti.

5. Berdasarkan hasil uji F dan uji t serta berdasarkan teori tentang

hubungan antara kinerja keungan terhadap harga saham maka

dinyatakan bahwa kinerja keuangan berpengamh terhadap harga

saham.

6. Variabel Current Ratio dalam penelitian ini mempakan variabel

yang paling dominan dalam mempengamhi harga saham

dibandingkan variabel Return On Investment, Debt to Equity Ratio

dan Price Earning Ratio.

5.2 Saran

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan

yang mempengamhi harga saham adalah Current Ratio. Faktor

tersebut mempunyai hubungan yang positif, yang berarti jika

Current Ratio semakin tinggi maka harga saham akan semakn tinggi

juga. Oleh karena itu pemsahaan hendaknya memperhatikan
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kebijakan tentang Current Ratio, sebab investor akan tertarik

dengan Current Ratio yang tinggi dan tentunya dengan Current

Ratio yang tinggi pemsahaan akan dapat meningkatkan harga

sahamnya.

2. Agar solvabilitas pemsahaan lebih tinggi maka pihak manajemen

perlu mengambil langkah untuk dapat menambah jumlah modal

sehinnga ketergantungan pemsahaan terhada pinjaman dalam

membiayai kegiatan operasional sedikit demi sedikit dapat berkurang.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan stick split nilai

saham pemsahaan saat sekarang ini. Dengan langkah ini diharapkan

pemsahaan akan mendapatkan tambahan modal dari selisih harga jual

saham dengannilai nominal saham.

3. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat variabel

independent, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat

memperbanyak variabel independen.


