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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

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, dan ROA 

2. Secara parsial ,variabel independent Debt On Equity Ratio (DER) berpengaruh 

terhadap harga saham dikarenakan nilai asymp sig (0,005) lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yaitu 0.05 pengaruh variabel DER 10,56% sedangkan 

sisanya 89.44 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain . 

3. sedangkan  Return On Asset (ROA) juga berpengaruh terhadap harga saham 

dikarenakan nilai asymp sig sebesar (0.000) lebih kecil dari tingkat signifikansi 

yaitu 0.05 pengaruh variabel ROA sebesar 33.8% sedangkan sisanya sebesar 

66.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

4. Secara simultan, variabel independen DER dan ROA secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap harga saham di sector perbankan yang sudah go public 

di Bursa Efek Indonesia, sebagaimana ditunjukan oleh angka signifikansinya 

sebesar 33.8% sedangkan sisanya sebesar 66,2% merupakan pengaruh dari 

faktor lain yang tidak diteliti . 
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 jadi dapat disimpulkan bahawa  Debt On Equity Ratio (DER) dan Return On Asset 

(ROA) dapat mempengaruhi harga saham perusahaan yang mana kekayan harga saham 

diukur dari harga saham tersebut 

ROA  berpengaruh terhadap harga saham sebesar 27.14% sedangkan  variabel DER 

berpengaruh terhadap harga saham sebesar  10,56% . Dari kedua  variabel yang digunakan 

dalam penelitian diperoleh hasil bahwa  variabel memiliki pengaruh yang paling dominan 

adalah  Return On Asset (ROA) terhadap harga saham. Hal ini disebabkan karena perusahaan  

mampu  menghasilkan  laba bersih yang tinggi .  

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Return On Asset (ROA)  merupakan 

hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolak ukur yang lebih baik oleh investor 

dalam membuat keputusan investasinya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi  harga 

saham.  

 

5.2       Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran baik bagi 

perusahaan investor, maupun peneliti selanjutnya  

1. Perusahaan  

Untuk meningkatkan kepercayaan dari para pemegang saham terhadap perusahaan, 

maka perusahaan harus mampu menujukkan kinerja perusahaan yang baik dan 

menyampaikan informasi yang cukup kepada para pemegang saham mengenai 

perkembangan perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan.Pengumuman mengenai DER dan ROA  merupakan salah satu informasi 

penting yang harus disampaikan oleh perusahaan pada para pemegang saham 

perusahaan.  
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2. Investor dan calon investor  

Untuk mengetahui kinerja perusahaan sebelum investor melakukan investasi 

sebaiknyua para investor maupun calon investor mencari tahu mengeani profil 

perusahaan. Profil perusahaan dapat diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia dan 

instansi pemerintah yaitu BAPEPAM-LK, sebagai pihak yang menentukan kebijakan 

di Bursa Efek Indonesia dalam menjamin keakuratan data informasi keuangan dan 

memberikan informasi yang berkualitas dengan sarana teknologi yang canggih, up to 

date sehingga kualitas laporan keuangan perusahaan lebih akurat dan relevan 

3. Akademisi 

Disarankan untuk menggunakan variabel yang lebih banyak sehingga hasil yang akan 

diperoleh dapat lebih akurat dan mempunyai cakupan data yang lebih luas. Peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan harga saham tiga bulan sebelum dan tiga 

bulan sesudah closing price atau menggunakan harga saham rata-rata. 

 

5.3    Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu : 

1. Penelitian ini hanya mengambil 2 buah variabel yaitu DER dan ROA sebagai 

variabel independen. Sebenarnya masih terdapat variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kekayaan pemegang saham.  

2. Periode pengamatan penelitian ini hanya mencakup tahun 2009-2011 
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