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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Bardasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap variabel-

variabel yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor 

aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2015 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar 

di Bursa efek Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rosdian (2016) yang menyatakan bahwa 

return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 

2. Variabel earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Henry (2015) yang menyatakan 

bahwa earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Karena EPS yang tinggi akan lebih diminati oleh investor karena 

dapat meningkatkan harga saham perusahaan. 

3. Variabel return on equity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini sesuai dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan Aminah (2016) yang menyatakan return on equity 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham.  

4. Variabel net profit margin berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Tania (2014) yang menyatakan net profit 

margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Artinya 

tingkat pengembalian investasi yang akan diterima investor tinggi, sehingga 

investor tertarik untuk membeli saham tersebut, dan hal ini cenderung 

menyebabkan harga pasar saham naik. 

5. Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) terdapat pengaruh yang signifikan 

antara return on asset, earning per share, return on equity dan net profit 

margin terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  tahun 2011-2015. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1.  Nilai R-Square yang dapat menjelaskan variabel Harga Saham masih relatif 

kecil yaitu sebesar 57,3%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi Harga Saham yang tidak dimasukkan 

ke dalam penelitian, dan diduga lebih mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen tersebut. 
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2.  Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu return 

on asset, earning per share, return on equity dan net profit margin 

sementara masih terdapat variabel independen lain yang dapat digunakan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

selanjutnya saran-saran yang dapat disampaikan melalui hasil penelitian agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa kontribusi 

penting, khususnya bagi investor dalam menentukan keputusan investasinya 

di pasar modal, harus memperhatikan faktor-faktor yang terkait dalam 

perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham  seperti return on asset, 

earning per share, return on equity dan net profit margin. 

2. Pihak perusahaan sebaiknya juga memperhatikan kinerja perusahaan agar 

laba yang dihasilkan perusahaan bisa semakin meningkat, sehingga 

kemakmuran pemegang saham juga bisa semakin meningkat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian 

yang lebih luas, tidak hanya perusahaan manufaktur sub sektor industri saja, 

dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang. Selain itu 

dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini yang dapat 

berpengaruh terhadap harga saham agar memperoleh hasil penelitian yang 

lebih baik. 
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