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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel fundamental yang 

direflesikan CR, DER, dan ROA tidak berpengaruh langsung terhadap 

harga saham pada sub sektor perusahaan makanan dan minuman yang 

tedaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya bahwa seorang pemilik modal 

sangat menjauhi perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang tinggi, 

karena hutang yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lebih besar menggunakan 

hutang dibandingkan modal yang dimilikinya 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel teknikal direfleksikan 

volume perdagangan dan saham masalalu berpengaruh secara langsung 

terhadap harga saham pada sub sektor perusahaan makanan dan minuman 

yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia dengan arah hubungan positif. 

Artinya pergerakan harga saham akan berulang untuk jangka waktu 

tertentu atau naik turunnya harga saham dengan membandingkan 

kerugian dan kenaikan harga saham yang dimiliki perusahaan 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Dalam pengambilan sampel diperlukan ke hati-hatian dan harus 
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mengelompokkan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan serta 

membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan sub sektor perusahaan 

terdiri atas perusahaan dalam jumlah banyak.  

2. Pada penelitian ini terdapat variabel yang tidak signifikan dikarenakan 

terjadi peningkatan maupun penurunan yang tidak stabil dalam jangka 

waktu periode yang ditentukan serta indikator yang digunakan untuk 

menghitung variabel tidak mempengaruhi pada sub sektor perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.  

3. Sampel dalam penelitian awalnya terdapat 23 perusahaan namun karena 

kurangnya hati-hati dan setelah diperiksa ulang terdapat 4 perusahaan yang 

tidak memenuhi salah satu kiteria sehingga sampel dalam penelitian ini 

menjadi 19. 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Pengawasan secara berkelanjutan terhadap perusahaan-perusahaan yang 

sudah tedaftar di Bursa Efek Indonesia agar selalu menjaga keterbukaan 

informasi oleh institusi yang berwenang serta selalu menjaga kestabilan 

harga saham dalam perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan perusahaan dengan 

sampel yang lebih banyak dan tahun pengamatannya yang lebih lama. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode 



 
 
 

86  

penelitian, serta variabel-variabel penelitian lainnya yang dapat 

mempengaruhi harga saham agar informasi yang diperoleh lebih 

komprehensif. 

3. Bagi investor 

Investor perlu memperhatikan faktor fundamental perusahaan terutama 

pada indikator Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan 

Return On Assets (ROA). untuk mengetahui seberapa bagus fundamental 

perusahaan terhadap harga saham yang ditawarkan di pasar. Investor 

juga perlu memperhatikan volume perdangan dan harga saham masa 

lalu suatu saham guna mengetahui kapan saat yang tepat membeli dan 

menjual sahamnya. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat 

mengamati perilaku investor yang moderat maupun agresif, serta 

memahami keinginan investor agar dapat menyusun strategi yang 

digunakan perusahaan untuk menarik para investor untuk menanamkan 

modalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


