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BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai

pengaruh variabel Rasio Likuiditas yaitu Current Ratio dan Rasio

Profitabilitas Return On Equity terhadap Harga Saham, maka dapat

ditarik kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini cukup

layak, karena lolos dari empat pengujian terhadap asumsi klasik,

yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedasitas dan uji

autokolerasi.

b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, Current ratio tidak

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan

dengan nilai signifikansi 0,157 > 0,05. Sedangkan nilai t hitung

(1,452) < t tabel (2,045) yang menunjukkan bahwa CR tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga saham.

Hubungan yang tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan karena

investor di Indonesia tidak melihat total aset yang dimiliki

perusahaan sebagai salah satu faktor dalam menentukan kenaikan

harga saham. Dengan demikian disimpulkan bahwa CR merupakan

faktor yang kurang dipertimbangkan perusahaan-perusahaan

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dalam menentukan

kebijakan harga saham. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wu dan Xu (2006) dan

Chowdhury dan Chowdhury (2010) bahwa CR berpengaruh positif

dan signifikan terhadap harga saham.

c. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, Return On Equity

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham.

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,102 < 0,05. Sedangkan
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nilai t hitung (2,690) > t tabel (2,045) yang menunjukkan bahwa

ROE memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga

saham. Dengan demikian disimpulkan bahwa ROE merupakan

faktor yang sangat dipertimbangkan perusahaan-perusahaan

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dalam menentukan

kebijakan harga saham. Temuan ini memiliki kontribusi dalam

mendukung hasil penelitian oleh Detiana (2011), Machfiro dan

Sukoharsono (2012) yang menyatakan ROE berpengaruh secara

signifikan terhadap harga saham.

V.2. Saran

Berdasarkan interpretasi hasil dan kesimpulan yang diperoleh,

maka perlu dibuat saran untuk penelitian selanjutnya. Di bawah ini

peneliti akan memberikan saran yang terkait dalam penelitian ini, antara

lain:

a. Saran bagi Akademisi

Dengan ditemukannya hasil penelitian yang menunjukkan

bahwa variabel CR yang mempunyai pengaruh tidak signifikan

sedangkan ROE berpengaruh secara signifikan terhadap harga

saham. Hasil di atas semoga bermanfaat bagi akademisi sebagai

bahan referensi dalam mempelajari teori mengenai kebijakan harga

saham.

b. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

1) Tahun observasi sebaiknya diperpanjang karena periode yang

lebih panjang untuk mengetahui konsistensi dari pengaruh

variabel-variabel independen tersebut terhadap Harga Saham.

2) Perlunya memperluas populasi pada keseluruhan perusahaan

publik di Indonesia.

3) Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan pada penelitian

ini, kemampuan prediksi dari dua variabel yaitu Current ratio dan

Return On Equity sebesar 75,7 persen sedangkan sisanya 24,3

persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model (variabel lain
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diluar model regresi) maka penelitian mendatang disarankan

untuk menggunakan variabel-variabel lain yang komprehensif.

Misalnya variabel tingkat suku bunga, hukum permintaaan dan

penawaran, news dan rumors, indeks harga saham, valuta asing

dan sebagainya.
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