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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasaran analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah 

disusun dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap harga saham sebagai berikut:  

1. Variabel ROA (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Hasil uji ini dibuktikan dengan nilai variabel 

ROA yang memiliki thitung  sebesar 4.380 yang artinya thitung  > ttabel     

(4.380 > 2.01537). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ROA memiliki 

nilai positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan karena 

lebih kecil dari taraf yang ditentukan yaitu 5% (0,000 <  0,05).  

2. Variabel EPS (X2) dinyatakan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat 

pengaruh signifikan EPS terhadap harga saham kurang dari 5% (0,011 

< 0,05). Selain itu variabel EPS memiliki nilai thitung  sebesar 2.652 

yang artinya thitung > ttabel (2.652 > 2.01537) artinya EPS berpengaruh 

secara positif atau searah terhadap harga saham yaitu jika nilai EPS 

meningkat maka nilai harga saham perusahaan juga akan meningkat.   

3. Variabel DER (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Hasil uji ini dibuktikan dengan nilai variabel 

DER yang memiliki thitung  sebesar -0,906 yang artinya thitung  < ttabel     

(-0,906 < 2.01537). Hasil tersebut menunjukkan bahwa DER memiliki 

nilai negatif dan tingkat pengaruh signifikan DER terhadap harga 

saham perusahaan karena lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu 

5% (0,370 > 0,05).  

4. Hasil uji secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel 

independen yaitu ROA, EPS, dan DER menunjukkan hasil Fhitung  

memiliki nilai yang lebih besar dari Ftabel (8,307 > 3,21) dengan 

signifikan yaitu 0,000 < 0,05. Nilai Fhitung yang bernilai positif 

50 



51 
 

menunjukkan bahwa pengaruh ROA, EPS, dan DER berbanding lurus 

terhadap nilai harga saham atau dengan kata lain jika nilai ROA, EPS, 

dan DER meningkat maka nilai harga saham perusahaan juga akan 

meningkat dan sebaliknya.  

 

5.2  Saran 

Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, diharapkan selalu memperhatikan rasio-rasio yang 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dengan meninjau 

Return On Assets, Earning Per Share dan Debt To Equity Ratio. 

Dengan ini perusahaan dapat mengontrol kinerja perusahaannya 

sehingga perusahaan selalu berada pada tingkat efisiensi yang bisa 

menghasilkan laba yang maksimal, dengan demikian kinerja 

perusahaan yang dicapai akan selalu meningkat. 

2. Bagi peneliti yang mengambil judul yang sama, sebaiknya 

menambahkan jumlah variabel independennya karena ke tiga variabel 

bebas dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruh 

variabel independen sebesar 36,2%, berarti masih tersisa 63,8% yang 

di dalamnya terdapat variabel bebas yaitu rasio-rasio lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan 

memperpanjang periode pengamatan. 

 


