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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV maka penulis mengambil simpulan

sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada perusahaan perdagangan besar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) didapat hasil bahwa Return On Asset

(ROA) dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Harga Saham. Artinya variabel Return On Asset (ROA) dan

Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh yang searah, yang dimana

jika Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) meningkat

maka Harga Saham akan ikut meningkat atau semakin banyaknya

aktiva atau asset yang digunakan, maka akan semakin meningkatkan

harga saham perusahaan. Artinya variabel Return On Asset (ROA) dan

Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh yang searah, yang dimana

jika Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) meningkat

maka Harga Saham akan ikut meningkat atau semakin banyaknya

aktiva atau asset yang digunakan, maka akan semakin meningkatkan

harga saham perusahaan.

2. Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada perusahaan perdagangan besar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) didapat hasil bahwa Net Profit Margin

(NPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Harga Saham.

Artinya variabel Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh yang

berlawanan, yang dimana jika Net Profit Margin (NPM) meningkat

maka Harga Saham akan turun atau semakin tingginya modal

perusahaan yang digunakan untuk menutupi hutang-hutang pada pihak

kreditor, maka akan semakin menurunkan harga saham perusahaan.

3. Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada perusahaan perdagangan besar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) didapat hasil bahwa Debt to Equity Ratio

(DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Artinya

variabel memiliki pengaruh yang berlawanan, yang artinya seberapa
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banyakpun hutang yang digunakan perusahan tidak akan berpengaruh

terhadap harga saham

4. Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) pada perusahaan perdagangan

besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) didapat hasil bahwa Return On

Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM) dan

Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Harga Saham.

5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dari empat variabel yaitu

ROA, EPS, NPM, DER, diperoleh hasil sebesar 0,593 yang artinya

kemampuan keempat variabel independen yaitu Return On Assets

(ROA), Earining Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM) dan Debt

to Equity Ratio (DER) dalam menjelaskan variabel dependen Harga

Saham hanya sebesar 59,3% dan sisanya sebesar (100% - 59,3% =

40,7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

5.2 Saran

Dari simpulan diatas, penulis ingin memberikan sedikit saran sebagai

berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa variabel ROA dan EPS

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, maka untuk

peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel

independen guna mendapatkan hasil hipotesis yang berbeda dari setiap

penelitian.

2. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa variabel NPM berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap harga saham, maka untuk peneliti

selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel yang akan

diteliti, karena semakin banyak sampel yang digunakan, maka akan

semakin akurat hasil hipotesisnya.

3. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa variabel DER tidak

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap harga saham, maka untuk

peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil populasi perusahaan
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lain sebagai bahan untuk dijadikan sampel, guna mendapatkan hasil

hipotesis yang berbeda.


