
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta hasil analisis yang telah 

dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil penelitian untuk menguji pengaruh antara Tingkat Likuiditas yang 

diukur dengan Current Ratio terhadap harga saham sektor manufaktur tekstil 

tahun 2006-2007 diperoleh nilai signifikansinya >  (0,05) yaitu sebesar 

0,149. Dari hasil analisis tersebut, maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Tingkat Likuiditas dengan harga saham Sektor Manufaktur 

Tekstil tahun 2006-2007 atau H0 diterima. 

2. Dari hasil penelitian untuk menguji pengaruh Return On Investment terhadap 

harga saham Sektor Manufaktur Tekstil tahun 2006-2007 diperoleh nilai 

signifikansinya >  (0,05) yaitu sebesar 0,367 sehingga dari hasil analisis 

tersebut tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Return On Investment 

dengan harga saham Sektor Manufaktur Tekstil tahun 2006-2007 atau H0 

diterima. 

3. Dari hasil penelitian untuk menguji pengaruh Earning Per Share terhadap 

harga saham Sektor Manufaktur Tekstil tahun 2006-2007 diperoleh nilai 

signifikansinya >  (0,05) yaitu sebesar 0,332 sehingga dari hasil analisis 

tersebut tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Earning Per Share 

dengan harga saham Sektor Manufaktur Tekstil tahun 2006-2007 atau H0 

diterima. 

4. Koefisien determinasi berganda (R
2
) adalah sebesar 0,671 atau berarti 67,1% 

variabel harga saham dipengaruhi oleh Current Ratio (X1.1), Return On 

Investment (X2.1), dan Earning Per Share (X2.2) sedangkan sisanya sebesar 

32,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 



 

 

5.2  Saran 

 Dari penelitian Pengaruh Tingkat Likuiditas, Return On Invetment (ROI), 

dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham pada Sektor Manufaktur 

Tekstil Periode 2006-2007, maka saran yang akan diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi pemerintah seharusnya mengadakan regulasi pemerintah agar barang 

impor khususnya tekstil yang masuk ke Indonesia tidak menghambat 

perkembangan emiten sektor Manufaktur Tekstil dalam memasarkan 

produknya. Karena masuknya barang impor dengan mudah ke Indonesia, 

khususnya dari Cina, itu akan membuat emiten sektor Manufaktur Tekstil 

kehilangan peminat karena barang impor jauh lebih murah meskipun 

kualitasnya tidak terlalu bagus, sehingga para konsumen lebih memilih 

membeli barang impor. 

2. Bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan harga saham, perusahaan perlu 

memperhatikan faktor-faktor fundamental perusahaan di luar keputusan 

keuangan dan Financial Performance yaitu faktor fundamental yang berada di 

luar perusahaan seperti tingkat inflasi, nilai kurs, tingkat suku bunga dan lain-

lain, karena hal tersebut memiliki pengaruh terhadap harga saham. Serta 

sebaiknya pelaporan kondisi keuangan kepada publik bisa tepat waktu serta 

memberikan penjelasan mengenai keadaan perusahaan secara lengkap, akurat 

dan ringkas guna menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. 

3. Bagi pihak penyelenggara pasar modal perlu senantiasa menyediakan 

informasi laporan yang akurat, transparan, terpercaya, aktual, dan bertanggung 

jawab, guna memudahkan investor maupun masyarakat luas untuk menilai 

maupun mengontrol kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

4. Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham, untuk memasukkan tingkat resiko, kepemilikan 

saham, ukuran perusahaan (size effect), dan faktor-faktor lainnya karena 

mungkin ada perbedaan hasil sehingga dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dengan lebih cermat. Juga diperlukan perpanjangan periode dalam 



 

 

pengamatan untuk dapat memberikan gambaran apakah hasil yang didapat 

adalah konsisten dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


