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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan “Pengaruh Return On 

Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS) terhadap 

Harga Saham”,  dengan menggunakan SPSS 21, yaitu dengan alat uji regresi 

berganda serta pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, dengan demikian dapat disimpulkan untuk menjawab identifikasi 

masalah dan penelitian.  

1. Rasio Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

harga saham perusahaan jasa bank pada tahun 2015-2017. Sebagaimana 

ditunjukan dengan nilai signifikansi ROE dari Uji t adalah 0.00 sehingga 

lebih besar dari α (0.05), artinya     diterima atau ROE berpengaruh secara 

parsial terhadap harga saham. 

Rasio Return On Equity (ROE)  berpengaruh terhadap harga saham dapat 

dikarenakan rasio Return On Equity (ROE) dapat menunjukkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba bersih dari modal atau ekuitas yang telah 

dikeluarkan atau dinvetasikan oleh pemegang saham.  

2. Rasio Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

harga saham perusahaan jasa bank pada tahun 2015-2017. Sebagaimana 

ditunjukan dengan nilai signifikansi NPM dari Uji T adalah 0,00 sehingga 

lebih besar dari α (0.05), yaitu 0.00 < 0.05, artinya     diterima atau NPM 

berpengaruh secara parsial terhadap harga saham
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Rasio Net Profit Margin (NPM)   berpengaruh terhadap harga saham 

dapat dikarenakan rasio Net Profit Margin (NPM) mengukur kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total 

penjualan yang dicapai oleh perusahaan, semakin meningkat maka hal ini 

akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diterima oleh para 

pemegang saham. Dengan meningkatkan pendapatan yang diterima akan 

meningkatkan pula permintaan atas saham yang mengakibatkan naiknya 

harga saham. 

3. Earning Per Share (EPS) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

harga saham perusahaan jasa bank pada tahun 2015-2017. Sebagaimana 

ditunjukan dengan nilai EPS dari Uji T adalah 0.759 sehingga lebih besar dari 

α (0.05), artinya     ditolak atau EPS berpengaruh secara parsial terhadap 

harga saham. 

Rasio Earning Per Share (EPS) tidak memiliki pengaruh terhadap harga 

saham dapat dikarenakan EPS tidak dapat menprediksi berapa jumlah dividen 

yang akan dibagikan oleh perusahaan. Salah satu faktor penting selain 

pembagian dividen adalah kebijakan dari perusahaan itu sendiri yaitu berapa 

banyak laba yang ditahan dan berapa banyak dividen yang dibagikan.  

4. Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share 

(EPS) secara bersama bersamaan memiliki pengaruh siginifikan terhadap 

harga saham . 

Berdasarkan Uji F diperoleh F hitung > F tabel serta adanya nilai α < 

0.05 Artinya terdapat pengaruhsecara stimulan variabel-variabel bebas (rasio 

ROE, NPM dan EPS) terhadap variabel terikat yaitu harga saham. Dengan 
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koefisien determinasi stimulant terhdap harga saham sebesar 51.3%, 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 48,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak terdapat dalam penelitian ini. 

5.2. Saran 

Berdasarakan simpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang diberikan oleh 

peneliti, yaitu: 

1. Bagi Investor 

Untuk investor diharapkan penelitian ini dapat menambahkan wawasan 

investor mengenai pengaruh rasio-rasio keuangan (ROE, NPM dan EPS) 

terhadap harga saham. 

2. Bagi Akademisi  

Untuk peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian sejenis dengan yang 

dilakukan oleh peneliti maka diharapkan mengembangkan penelitian ini 

dengan menambah variabel independen berupa rasio lain, faktor makro 

ekonomi, dan suku bunga serta memperpanjang rentang waktu periode 

pengambilan sampel sehingga memperoleh informasi yang lebih baik. 


