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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan bantuan dari SPSS 12.0 for windows, yaitu dengan metode regresi 

berganda serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: 

1. Variabel GPM, NPM, PER dan DPR mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap harga saham pada 10 entitas yang tergabung dalam perusahaan LQ45 

untuk periode 2005-2008.  

 

2. A. Variabel Gross Profit Margin (GPM) secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, dengan syarat tidak terjadi 

perubahan pada Net Profit Margin (NPM),  Price Earnings Ratio (PER) dan 

Dividend Payout Ratio (DPR).  

 

B. Variabel Net Profit Margin (NPM) secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham, dengan syarat tidak terjadi perubahan 

terhadap Gross Profit Margin (GPM), Price Earnings Ratio (PER) dan Dividend 

Payout Ratio (DPR).  
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C. Variabel Price Earnings Ratio (PER)  secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, dengan syarat tidak terjadi 

perubahan terhadap Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM) dan 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

 

D. Variabel Dividend Payout Ratio (DPR) secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham, dengan syarat tidak terjadi perubahan 

terhadap Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM) dan Price 

Earnings Ratio (PER). 

 

5.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti yang sekaligus sebagai penulis 

akan mencoba untuk memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi para investor dan pengguna laporan keuangan, dapat menggunakan Gross 

Profit Margin (GPM) dan Net Profit Margin (NPM) untuk memprediksi harga 

saham sebagai masukan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi pada 

pasar modal. Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Price 

Earnings Ratio (PER) dan Dividend Payout Ratio (DPR) juga dapat digunakan 

bersama-sama secara simultan untuk memprediksi harga saham. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan rasio-rasio keuangan 

lainnya karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini berpengaruh terhadap harga saham seperti Earnings Per 

Share (EPS), Return on Equity (ROE). Selain itu disarankan pula untuk 
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menggunakan semua jenis perusahaan yang telah terdaftar di BEI sebagai 

sampel penelitian, sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal secara 

keseluruhan. Dan diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya untuk 

memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan. 

 

 


