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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

 Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Terhadap Harga Saham Periode Tahun 

2005 – 2008 

Dari hasil pengujian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh rasio Capital yang diwakili oleh Retention Rate (RR), 

Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), dan Book Value 

(BV) terhadap harga saham bank-bank yang go public periode 2005-2008. 

Rasio Capital berpengaruh terhadap harga saham sebesar 96,6%. 

2. Terdapat pengaruh rasio Assets yang diwakili oleh Return On Risked Assets 

(RORA) terhadap harga saham bank-bank yang go public periode 2005-

2008. Rasio Assets berpengaruh terhadap harga saham sebesar 49,5%. 

3. Terdapat pengaruh rasio Management yang diwakili oleh Net Profit Margin 

(NPM) dan Operating Profit Margin (OPM) terhadap harga saham bank-

bank yang go public periode 2005-2008. Rasio Management berpengaruh 

terhadap harga saham sebesar 59,7%.  
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4. Terdapat pengaruh rasio Earnings terhadap harga saham bank-bank yang 

go public periode 2005-2008. Rasio Earnings berpengaruh terhadap harga 

saham sebesar 50,1%.  

5. Tidak terdapat pengaruh rasio Liquidity yang diwakili oleh Loan to Deposit 

Ratio (LDR) terhadap harga saham bank-bank yang go public periode 

2005-2008. 

6. Diantara Rasio Capital, Assets, Management, Earnings, dan Liquidity yang 

berpengaruh dominan terhadap harga saham adalah rasio Capital yaitu 

sebesar 96,6%. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan simpulan diatas, penulis menyarankan: 

 Selain melakukan analisa terhadap kinerja keuangan perusahaan (kondisi 

internal perusahaan), di dalam memperkirakan pergerakan harga saham 

perusahaan investor juga harus menganalisa faktor-faktor yang berasal 

dari luar perusahaan (kondisi eksternal perusahaan) yang berhubungan 

dengan kondisi perdagangan efek, antara lain seperti tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga, fluktuasi kurs valas, volume transaksi dan kondisi 

lingkungan yang mencakup kestabilan ekonomi dan politik. Hal tersebut 

berguna sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan 

untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk saham. Hal ini 
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dikarenakan saham- saham perusahaan perbankan yang telah 

diperdagangkan di BEI sangat peka terhadap gejolak indikator makro 

tersebut.  

 

 Bagi para investor, sebaiknya tidak menggunakan informasi mengenai 

RR, PER, PBV, BV, RORA, NPM, OPM, dan rasio earnings saja yang 

dapat mempengaruhi harga saham, melainkan semua aspek baik aspek 

fundamental maupun teknikal.  

 

 Bagi peneliti lain yang berminat mengkaji ulang penelitian ini hendaknya 

menambah tahun pengamatan. Hal ini diharapkan akan dapat 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 

 

 


