
 
 

60                Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh dari Net 

Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) 

terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015. Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan Net Profit Margin (NPM) terhadap harga 

saham perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Return On Asset (ROA) terhadap harga 

saham perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan Return On Equity (ROE) terhadap harga 

saham perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis mengalami keterbatasan yaitu: 

1. Waktu 

Penulis cukup terbatas dalam hal waktu dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Penulis merasa waktu yang diberikan cukup singkat dalam melakukan penelitian 

ini. 
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2. Sampel Penelitian 

Penulis cukup terbatas dalam menemukan sampel penelitian ini, karena sampel 

data yang penulis teliti cukup sedikit yang memenuhi kriteria untuk diteliti. 

Dalam hal ini sampel perusahaan yang diteliti oleh penulis adalah sektor 

perbakan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

 

5.3  Saran 

Setelah melakukan penelitian ini penulis berupaya memberikan saran: 

1.  Kepada penelitian selanjutnya agar lebih baik. Penulis memberikan saran 

agar penelitian selanjutnya dapat mencakup sampel yang lebih luas 

sehingga data yang didapat cukup banyak agar didapat hasil yang lebih 

maksimal. Selain ini penulis juga memberikan saran agar peneliti 

selanjutnya dapat memanfaatkan dan memaksimalkan waktu yang ada agar 

hasil penelitian lebih baik lagi. 

2. Bagi perusahaan penulis memberikan saran agar perusahaan-perusahaan 

yang khusus terdaftar dalam BEI untuk lebih lengkap benar dan transparan 

dalam memberikan informasi mengenai laporan keuangan tahunan mereka, 

hal ini dapat menjadi daya tarik investor.  

3. Selain tu bagi investor penulis memberikan saran agar memiliki 

pengetahuan dan keahlihan yang baik dalam membaca laporan keuangan 

perusahaan agar investor dapat mengetahui keadaan sesungguhnya 

perusahaan tersebut sehingga tidak salah dalam melakukan investasi. 


