
76 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari  Current Ratio, Debt 

to Asset Ratio, Total Asset Turnover, dan Net Profit Margin secara parsial 

maupun secara simultan terhadap Harga Saham pada perusahaan Manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis 

regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Current Ratio (CR) memiliki tingkat signifikan 

diatas 0,05 yaitu sebesar 0,072, dan tidak berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini tidak mendukung 

H1 yang menyatakan bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh positif 

terhadap Harga Saham. 

2. Secara parsial variabel Debt to Asset Ratio (DAR) memiliki tingkat 

signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,386, dan tidak berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini tidak 

mendukung H2 yang menyatakan bahwa Debt to Asset Ratio (DAR) 

berpengaruh positif terhadap Harga Saham.. 

3. Secara parsial variabel Total Asset Turnover (TATO) memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,020, dan berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini 

mendukung H3 yang menyatakan bahwa Total Asset Turnover (TATO) 

berpengaruh positif terhadap Harga Saham. 
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4. Secara parsial variabel Net Profit Margin (NPM) memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini 

mendukung H4 yang menyatakan bahwa Total Asset Turnover (TATO) 

berpengaruh positif terhadap Harga Saham. 

5. Secara simultan Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Asset Turnover, 

dan Net Profit Margin memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 

0,000 dan berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan teradap 

Harga Saham. Hal ini mendukung H5 yang menyatakan bahwa Current 

Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Asset Turnover, dan Net Profit Margin 

berpengaruh terhadap  Harga Saham. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,375 atau 37,5%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 37,5% dari variabel Current 

Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Asset Turnover, dan Net Profit Margin 

terhadap Harga Saham. Sedangkan sisanya 62,5% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya empat tahun yakni dari 2012-

2015 dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 100 sampel. 
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2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya empat 

Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Asset Turnover, dan Net Profit 

Margin. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat 

menguji beberapa variabel atau menambah variabel lain yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap tindakan Harga Saham, sepert Debt to 

Equty Ratio, Price Earning Ratio, Earning Per Share, Return on Equity 

Ratio, dan Return on Asset Ratio. 

3. Penelitian berikutnya diharapkan tidak hanya memasukkan variabel 

independent yang berasal dari rasio keuangan perusahaan saja, tetapi 

juga memperhatikan faktor lain seperti tingkat bunga, nilai kurs, dan laju 

inflasi serta faktor eksternal lainnya seperti kondisi sosial dan politik 

yang sedang terjadi yang mungkin juga berpengaruh terhadap harga 

saham. 

4. Bagi investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya 

sebaiknya menganalisis laporan keuangan perrusahaan terlebih dahulu 

sebelum menanamkan modalnya.  


