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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis data, kesimpulan yang bisa diambil dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan dalam uji regresi linier 

berganda adalah harga saham sedangkan variabel independen yang digunakan 

dalam uji regresi linier berganda adalah DER, PBV, dan NPM.  

2. Secara parsial, variabel independen DER tidak berpengaruh terhadap harga 

saham dikarenakan nilai asymp sig lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 

0.05. Sedangkan variabel PBV dan NPM berpengaruh terhadap harga saham 

dikarenakan nilai  asymp sig lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. 

Pengaruh variabel PBV sebesar 25.91% sedangkan sisanya sebesar 74.09% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Lalu pengaruh variabel NPM sebesar 37.58% 

sedangkan sisanya sebesar 62.42% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

3. Secara simultan, variabel independen DER, PBV dan NPM secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap harga saham sebesar 40.9% sedangkan sisanya sebesar 

59.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Variabel yang paling berpengaruh 

pada penelitian ini adalah variabel NPM maka dapat dikatakan bahwa NPM yang 

memiliki kontribusi yang paling dominan terhadap harga saham pada 

sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin 

produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 
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modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar 

persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio 

ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

laba yang tinggi. Hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan netto per 

rupiah penjualan. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor 

dapat menilai apakah perusahaan itu profitable atau tidak (Bastian dan 

Suhardjono, 2006:299). 

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor, dalam melakukan investasi sebaiknya tidak hanya memperhatikan 

rasio NPM saja. Investor bisa memperhatikan variabel-variabel rasio keuangan 

lainnya seperti ROE karena kenaikan Return on Equity biasanya diikuti oleh 

kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi ROE berarti semakin 

baik kinerja perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan 

keuntungan bagi pemegang saham. Dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

dapat menggunakan modal dari pemegang saham secara efektif dan efisien 

untuk memperoleh laba. Dengan adanya peningkatan laba bersih maka nilai 

ROE akan meningkat pula sehingga para investor tertarik untuk membeli saham 

tersebut yang akhirnya harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan 

(Chrisna, 2011:34). 
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2. Bagi perusahaan, diharapkan lebih meningkatkan kinerja operasional perusahaan 

sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi yang tercermin dalam 

laporan keuangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel-variabel 

keuangan lainnya seperti PER dan EPS untuk melihat pengaruhnya terhadap 

harga saham dan menggunakan sampel perusahaan selain yang berada pada 

sektor infrastruktur agar mendapatkan wawasan lebih mengenai kondisi 

perusahaan yang berada di sektor yang lain. 
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