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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan mengenai pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity terhadap Harga 

Saham, dengan Return on Equity dan Return on Assets sebagai variabel independen. 

Studi kasus dilakukan pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2017. Dalam bab ini juga disertakan saran sehingga memberikan 

manfaat bagi beberapa pihak. 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Uji pengaruh secara parsial CR dan DER terhadap ROE dilakukan dengan 

uji-t. Berdasarkan pada uji tersebut didapatkan bahwa kedua variabel 

tersebut mempunyai pengaruh yang sama yaitu memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan.  

2. Uji pengaruh secara parsial CR dan DER terhadap ROA dilakukan dengan 

uji-t. Berdasarkan pada uji tersebut didapatkan bahwa CR mempunyai 

pengaruh yang pengaruh yang positif dan signifikan. Sedangkan DER 

mempunayi pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.  

3. Uji pengaruh secara parsial CR, DER, ROE dan ROA terhadap Harga 

Saham dilakukan dengan uji-t. Berdasarkan pada uji tersebut didapatkan 

bahwa CR, ROE dan ROA mempunyai pengaruh yang positif dan 
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signifikan. Sedangkan DER mempunayi pengaruh yang positif dan tidak 

signifikan. 

4. Berdasarkan pada uji pengaruh mediasi yang dilakukan dengan uji sobel 

didapatkan bahwa ROE dan ROA dapat memediasi pengaruh antara CR 

terhadap Harga Saham secara signfikan, lalu ROE dan ROA dapat 

memediasi pengaruh antara DER terhadap Harga Saham namun tidak 

signifikan.  

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Investor diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor keuangan 

perusahaan melalui rasio keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi 

harga saham karena dengan begitu investor dapat memperoleh keuntungan 

dari hasil investasi ke perusahaan. Dari hasil penelitian ini didapatkan CR, 

ROE dan ROA merupakan faktor yang memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga Saham. Lalu, investor tidak harus 

mempertimbangkan DER karena DER tidak memiliki pengaruh terhadap 

Harga Saham. 

2. Perusahaan sendiri diharapkan lebih memperhatikan dan dapat 

meningkatkan CR nya yang memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROE dan ROA yang merupakan proyeksi dari profitabilitas 

perusahaan, serta memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Harga Saham. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang periode 

tahun penelitiannya berbeda dan dengan obyek yang berbeda pula, supaya 

memperoleh hasil yang lebih valid.



 

 

 


