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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Total Assets Turnover (TATO) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 

sebesar 2,542 dengan ttabel sebesar 2,01808 yang artinya thitung > ttabel 

(2,542< 2,01808) dan mempunyai nilai signifikasi 0,015 nilai ini lebih 

kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,015< 0,05).  

2. Net Profit Margin (NPM) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 

sebesar 9,407 dengan ttabel sebesar 2,01808 yang artinya thitung> ttabel 

(9,407> 2,01808) dan mempunyai nilai signifikasi 0,000 nilai ini lebih 

kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05).  

3. Total Assets Turnover (TATO) dan Net Profit Margin (NPM) secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai Fhitung> Ftabel yaitu 45,931> 3,22 dan 

Signifikasi FSig< α (0,05) yaitu 0,000 < 0,05. 

4. Koefisien Determinasi (R
2
) : Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 

for windows version 18dapat diketahui bahwa nilai R Square (R²) yang 

diperoleh adalah sebesar 0,686. Angka tersebut memberikan arti bahwa 

Total Assets Turnover (TATO) dan Net Profit Margin (NPM) mampu 

menjelaskan dan dapat mempengaruhi Harga Saham sebesar 68,6% dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian 

ini yaitu sebesar 31,4% (100% - 68,6%). 

5. Berdasarkan persamaan model regresi linier variabel yang paling dominan 

adalah Net Profit Margin (NPM) yaitu sebesar 0,908 dibandingkan 

dengan variabel Total Assets Turnover (TATO) yaitu sebesar 0,245. 
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5.2 Saran  

Berdasakan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian, berikut 

ini beberapa saran yang dapat dipertimbangkan : 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah variabel lain 

selain variabel Total Assets Turnover dan Net Profit Margin sebagai 

faktor yang mempengaruhi harga saham dan juga memperbanyak jumlah 

sampel agar hasil penelitian selanjutnya dapat lebih tepat dan akurat. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 

disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham. 

 

 


