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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasaran hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hasil uji secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa: 

a. Variabel DER (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Hasil uji ini dibuktikan dengan nilai variabel 

DER yang memiliki nilai thitung sebesar 1,262 yang artinya thitung < ttabel 

(1,262< 1,9960) dengan tara signifikan 0,211 > 0,05. 

b.  Hasil uji parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel ROA (X2) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai thitung ROA sebesar 3,003 yang artinya 

thitung > ttabel (3,003>1,9960) degan tingkat pengaruh signifikan ROA 

terhadap harga saham kurang dari 5% (0,004<0,05). 

c. Variabel EPS (X3) dinyatakan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat 

pengaruh signifikan EPS terhadap harga saham kurang dari 5% (0,000 

< 0,05). Selain itu variabel EPS memiliki nilai thitung  sebesar 13,179 

yang artinya thitung > ttabel (13,179 > 1,9960).   

d. Selanjutnya variabel NPM (X4) dari hasil uji t yang dilakukan 

didapatkan bahwa tingkat pengaruh signifikan NPM terhadap harga 

saham lebih dari 5% (0,413 > 0,05) dan variabel NPM memiliki nilai 

thitung  sebesar 0,824 yang artinya thitung < ttabel (0,824 < 1,9960) artinya 

secara parsial variabel NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

2. Dari hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel independen 

yaitu DER, ROA, EPS dan NPM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu harga saham perusahaan yang tergabung 
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dalam indeks LQ45 di BEI tahun 2010-2013. Selain itu dari hasil uji 
 

adj
(R

2
) didapatkan nilai 

adj
(R

2
) sebesar 0,748 atau 74,8%. Artinya variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 74,8% sisanya 

sebesar 25,2% (100% - 74,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian. 

3. Berdasarkan persamaan regresi berganda yang dijelaskan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks 

LQ45 di BEI tahun 2010-2013 yaitu variabel EPS. Hal ini berdasarkan 

hasil nilai B3 variabel EPS paling besar dibanding dengan variabel 

independen lainnya yaitu sebesar 0,809. 

 

5.2  Saran 

Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan sebaiknya lebih mampu mengontrol dan mengelola 

aset maupun ekuitas yang dimiliki perusahaan. Selain itu perusahaan 

juga harus mampu mengefisiensikan tingkat biaya yang terjadi di 

perusahaan agar dapat menghasilkan laba yang diinginkan. Karena 

semakin besar tingkat laba bersih, maka daya tarik investor semakin 

meningkat sehingga mampu meningkatkan harga saham perusahaan itu 

sendiri.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperpanjang periode 

pengamatan dan menambahkan jumlah variabel independennya karena 

ke empat variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu 

menjelaskan sebesar 74,8% pengaruh terhadap variabel dependen 

berarti masih tersisa 25,2% yang di dalamnya terdapat variabel bebas 

yaitu rasio-rasio lain yang dapat mempengaruhi harga saham. 

 

 


