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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA) dan Return on Equity 

(ROE) terhadap harga saham perusahaan – perusahaan yang termasuk dalam 

indeks Kompas100 di Bursa Efek Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan 

dengan menguji hipotesis – hipotesis, maka menghasilkan poin – poin sebagai 

berikut :  

 

 5.1.1 Uji t 

Hasil uji t menunjukkan bahwa ROA yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham dilihat di mana ttabel < thitung 

sedangkan NPM dan ROE tidak berpengaruh secara signifikan.  Hal 

ini menunjukkan bahwa secara parsial, rasio NPM dan ROE tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Di mana 

ROA memiliki pengaruh yang relative signifikan terhadap harga 

saham. Namun, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan 

besarnya pengaruh rasio – rasio keuangan seperti NPM dan ROE 

terhadap Harga Saham, misalnya, bisa disebabkan pengeluaran 

biaya-biaya yang dilakukan perusahaan kurang efisien sehingga 

mengurangi laba yang diperoleh oleh perusahaan dan besarnya 
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tingkat efisiennya perusahaan dalam mengelola modal sendiri yang 

dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal.  

 

 5.1.2 Uji F 

Hasil uji F menunjukkan bahwa NPM, ROA dan ROE yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham dilihat di mana 

ttabel < thitung untuk semua variabel. Namun, dengan besarnya nilai 

koefisien determinasi (R
2
) 21,8% dengan tingkat keyakinan 95% (α 

= 0,05), dapat dikatakan antara ROE, ROA dan NPM mempunyai 

pengaruh yang cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini, yang lebih 

berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan tersebut. 

Faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini dapat berasal 

dari internal dan external perusahaan berupa pengaruh aliran kas, 

pengaruh pertumbuhan, kondisi fudamental emiten, hukum 

permintaan dan penawaran, tingkat suku bunga (SBI), valuta asing, 

dana asing di bursa, index harga saham gabungan (IHSG) dan news 

dan rumors. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu :  

1. Untuk mendapatkan distribusi yang normal, sebaiknya data untuk variable 

terikat, Harga Saham, menggunakan rata-rata Harga Saham selama 1 tahun. 

2. Menggunakan metode yang berbeda untuk menghitung harga saham atau 

dapat menambah atau mengganti variabel penelitian dan memperpanjang 

periode penelitian untuk membuktikan kembali hipotesis dalam skripsi ini 
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