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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data mengenai pengaruh rasio 

likuiditas (Current Ratio), leverage (Debt to Equity Ratio), profitabilitas (Return on 

Total Asset) dan inflasi terhadap harga saham pada sektor farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS20 maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut ini: 

1. Rasio Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 

saham pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2017. 

2. Rasio Leverage (Debt to Equity Ratio) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham saham pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. 

3. Rasio Profitabilitas (Return on Total Asset)  berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham saham pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. 

4. Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham saham pada sektor 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 
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5.2 Keterbataasan 

       Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan 

yaitu sebagai berikut:  

1. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan dari obyek penelitian sektor 

industri farmasi hanya 6 perusahaan yang go public dan yang memenuhi 

kriteria sampel. 

2. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan untuk faktor 

ektsternal yang mempengaruhi harga saham sektor farmasi hanya 

menggunakan inflasi. 

5.3 Saran 

      Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

disampaikan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Perusahaan farmasi yang memiliki hutang tinggi untuk investasi aset tetap 

harus mampu memperoleh penjualan yang tinggi sehingga mengakibatkan 

laba perusahaan meningkat. 

2. Perusahaan farmasi seharusnya lebih efektiv dalam penggunaaan asetnya 

untuk memperoleh laba yang tinggi sehingga ROAnya juga tinggi. 

3. Perusahaan farmasi harus tetap menjaga kestabilan current ratio yang tiap 

tahunnya selalu bagus. 

4. Perusahaan farmasi seharusnya melakukan pengendalian biaya dan 

penyesuaian  harga yang tidak terlalu tinggi ketika terjadi kenaikan inflasi, 

sehingga volume penjualan serta labanya tidak terlalu banyak perubahannya.  


