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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai pengaruh Return On Assets, dan Debt to Equity Ratio serta Net Profit 

Margin terhadap harga saham, maka disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Hasil dari analisis uji F menunjukan bahwa Return On Assets, dan Debt to 

Equity Ratio serta Net Profit Margin berpengaruh positif dan signifikan 

secara simultan terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai Fhitung 

≥ Ftabel (6,811 > 3,204317) dan signifikansi (0,001 < 0,05) maka Ho1 

ditolak dan Ha1 diterima. 

2.   Hasil dari analisis uji t, pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial sebagai berikut ini: 

a. Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung > ttabel (2,466 > 

2,014103), dan signifikansi 0,018 < 0,05, maka Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima. 

b. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai thitung < ttabel (-1,012 < 2,014103), dan signifikansi 0,317 > 

0,05, maka maka Ho3 diterima dan Ha3 ditolak. 

c. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung < ttabel (-

0,964 < 2,014103), dan signifikansi 0,340 > 0,05, maka Ho4 diterima 

dan Ha4 ditolak. 

 

 

 

 



 
 

52 
 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian tersebut beberapa saran yang dapat diberikan 

berkaitan degan hasil penelitian ini bagi perusahaan, investor dan calon investor, 

dan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor atau calon investor disarankan untuk melakukan analisis 

terhadap rasio keuangan terutama rasio-rasio keuangan yang berkaitan 

dengan pertumbuhan laba karena laba yang diperoleh perusahaan akan 

menentukan besarnya pengembalian atas invetasi yang dilakukan 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan karaktreristik yang lebih beragam dari berbagai sektor dan 

memperpanjang periode penelitian. 

3. Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambah variabel independen 

yang masih berbasis pada laporan keuangan selain yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan tetap berlandaskan pada penelitian-peneltian 

sebelumnya. 

 


