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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut ; 

1. Net Profit Margin (X1) nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,659 karena 

0,659 > alpha 0,05 bahkan nilai signifikasi masih jauh berada diatas alpha 

10% maka, H1 ditolak yang berarti Net Profit Margin  (X1) berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Harga Saham (Y). 

2. Return On Equity (X2) Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,077. Nilai 

probabilitas signifikansi variabel Return On Equity sebesar 0,077 dapat 

ditolelir dengan menaikan tingkat alpha sebesar 10% (kelayakan dalam 

ilmu ekonomi). Oleh karena itu nilai probabilitas signifikansi 0,077 < 0,10 

(10%). Maka, H2 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif 

yang signifikan antara Return On Equity (X2) terhadap Harga Saham (Y). 

3. Manajemen Resiko (X3) nilai probabilitas signifikan sebesar 0,048. Karena 

0,048 < alpha 0,05 maka, H3 diterima yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Manajemen Resiko (X3) terhadap Harga 

Saham (Y). 
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5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini sebagai berikut ; 

1.  Bagi para peneliti lain dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan 

memasukkan variabel-variabel lain selain Net Profit Margin, Return On 

Equit, dan Manajemen Resiko. Hal tersebut didasarkan atas diperolehnya 

nilai R Square sebesar 23,20% sehingga potensi penelitian untuk variabel 

lain dalam penelitian dengan orientasi Harga Saham sebesar 76,80% 

2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen untuk menilai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Untuk itu, peneliti 

yang akan datang dapat menambah variabel baru dan rasio – rasio 

profitabilitas lain dan menghubungkannya untuk mengetahui faktor lain 

yang dapat mempengaruhi harga saham dan periode penelitian yang lebih 

panjang. 

3. Bagi para investor sebaiknya tidak hanya menggunakan informasi 

mengenai rasio NPM, ROE dan Manajemen resiko saja melainkan semua 

aspek baik yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham, sebab 

jalannya perubahan harga saham selalu fluktuatif.  
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