
 

54                      Universitas Kristen Maranatha 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1.Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan: 

1. Rumusan model regresi hasil pembahasan adalah sebagai berikut: 

Y = - 918,490+ 1,637 X1 +  3850,824 X2 + 13962,337 X3 + 1172,804 X4 + 3,506 X5 - 

5024,175 X6  

2. Koefisien determinasi sebesar 0,818. Yang berarti variabilitas dari variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variabilitas dari variabel independen sebesar 82.8%. Sedangkan 

sisanya 17.2% dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak diteliti atau tidak masuk dalam 

model regresi. 

3. Secara simultan CR , DER, ROE, TATO, PER dan DIVIDEN mempengaruhi harga 

saham dalam bursa efek Indonesia (BEI) . Hal ini ditunjukan bahwa nilai f hitung sebesar 

52,250 dengan signifikansi 0.000. 

4. Variable independen secara parsial CR , DER, ROE, TATO, PER dan DIVIDEN 

mempunyai pengaruh berikut: 

a) Current ratio tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

harga saham. Ditunjukan oleh nilai t test (thitung) sebesar 1,359 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 atau thitung 1,359 lebih kecil dari ttabel 2.260. 

b) Debt to Equity Ratio tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

harga saham. Ditunjukan oleh nilai t test (thitung) sebesar 3,059 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 atau thitung 3,059 lebih besar dari ttabel 2.260. 

c) Return of Equity tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

harga saham. Ditunjukan oleh nilai t test (thitung) sebesar 9,710 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 atau thitung 9,710 lebih besar dari ttabel 2.260. 
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d) TATO tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap harga 

saham. Ditunjukan oleh nilai t test (thitung) sebesar 1,432 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 atau thitung 1,432lebih kecil dari ttabel 2.260. 

e) Price Earning Rasio tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

harga saham. Ditunjukan oleh nilai t test (thitung) sebesar 8,948 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 atau thitung 8,948 lebih kecil dari ttabel 2.260. 

f) Dividen tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap harga 

saham. Ditunjukan oleh nilai t test (thitung) sebesar -1,204 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 atau thitung -1,204 lebih kecil dari  ttabel 2.260. 

 

5.2.Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dapat diberikan saran – saran sebagai 

berikut: 

 Bagi Investor 

Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan, 

hendaknya mempertimbakan berbagai macam faktor yang mempengaruhi harga 

saham. Investor hendaknya tidak hanya mempertimbakan laba perusahaan tetapi 

juga faktor lainnya seperti Current ratio, Debt to Equity Rasio, Return of Equity, 

TATO, Price Earning Rasio, dan Dividen. 

 

 Bagi Perusahaan 

Pihak perusahaan sebaiknya meningkatkan kinerja keuangan maupun kinerja 

manajemen perusahaan setiap tahunnya sehingga persepsi investor terhadap 

prospek kinerja perusahaan terlihat lebih baik di masa depan. Kinerja tersebut 

dapat ditunjukan dengan meningkatkan Dividen.Dengan meningkatkan laba 

bersih yang diterima oleh perusahaan. 

 

 

 

 


