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 BAB V  

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa variabel Earning per Share (EPS), Current Ratio (CR), Price 

Earning Ratio (PER) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini 

membuktikan bahwa pengukuran kinerja keuangan pada perusahaan otomotif 

dengan menggunakan EPS,CR dan PER secara parsial mempunyai pengaruh pada 

respon investor yang tercermin dari naik turunnya harga saham di pasar modal. 

Sesuai dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, 

diperlukan alat ukur kinerja yang nantinya akan menarik para investor untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut yang dilihat dari meningkatnya 

harga saham perusahaan (adanya permintaan atas harga saham perusahaan yang 

meningkat, sedangkan penawarannya terbatas). Pada penelitian ini, tidak terbukti 

adanya hubungan positif antara variabel Debt to Equity Ratio (DER) dan Net 

Profit Margin (NPM).   
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dari penelitian ini adalah: 

1. Sampel yang digunakan hanya sebatas perusahaan otomotif saja sehingga 

peneliti tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan nilai dari 

EPS,DER,NPM,CR dan PER pada perusahaan sejenis atau yang lainnya 

tentang kinerja keuangan perusahaan terhadap pengaruhnya pada harga 

saham 

2. Keterbatasan periode pengamatan yaitu hanya dilakukan 3 tahun. Menurut 

penelitian sebelumnya, dapat disimpula bahwa semakin panjang periode 

yang digunakan maka semakin baik dan valid hasil analisisnya.  

3. Sampel yang dipilih terbatas pasa perusahaan manufaktur saja sehingga 

belum mampu menggeneralisasi hasil penelitian untuk perusahaan yang 

lebih luas . 

5.3 Saran  

 Saran yang dapat penulis berikan, yaitu: 

1. Dalam menentukan investasinya, disarankan investor juga harus 

mempertimbangkan besarnya Debt Equity Ratio (DER), maka semakin 

besar resiko yang akan dihadapi perusahaan termasuk investor bila 

menanamkan modalnya,salah satunya adalah resiko kebangkrutan. Oleh 

karena itu, akan sia-sia seluruh investasi yang telah ditanamkan pada 

perusahaan tersebut. 
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2. Bagi investor , penulis menyaranan agar melakuan analisa terlebih dahulu 

dalam membeli maupun menjual sahamnya, dimana analisa ini dapat 

dilihat dalam bentuk analisa laporan keuangan, terhadap rasio keuangan, 

resiko dari saham tersebut dan expected return dari saham yang akan 

diinvestasikan. Para investor harus memperhatikan dan memperhitungkan 

hasil dari rasio keuangan suatu perusahaan, walaupun tidak memiliki 

korelasi yang erat terhadap perkembangan saham, dengan maksud sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar 

modal. 


