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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh Debt Equity Ratio (DER) terhadap Pergerakan 

Harga Saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 

2011-2014.  

Hasil penelitian ini mampu mendukung teori Suwandi (2003) dan Ratna 

Prihantini (2009) menyatakan bahwa penggunaan hutang oleh suatu 

perusahaan akan membuat risiko yang ditanggung pemegang saham 

meningkat. Ketika terdapat penambahan jumlah hutang secara absolut 

maka akan menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan, yang selanjutnya 

akan berdampak dengan menurunnya nilai (return) saham perusahaan. 

2. Terdapat pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Pergerakan Harga 

Saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-

2014.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Jeni Jaenudin (2012) yang menyatakan Earnings Per Share 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

mendukung hipotesa yang diajukan bahwa EPS yang meningkat 

menandakan bahwa perusahaan tersebut berhasil meningkatkan taraf 
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kemakmuran investor. Dengan demikian jika EPS meningkat maka pasar 

akan merespon positif dengan diikuti kenaikan harga saham 

3. Tidak terdapat pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap 

Pergerakan Harga Saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2014.  

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Kasmir 

(2010: 103), bahwa Non Performing Loan (NPL) atau risiko kredit adalah 

risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak 

dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Sehingga 

kepercayaan investor menurun terhadap kinerja perbankan. Hasilnya harga 

saham pada industri perbankan menurun drastis dan investor menarik dana 

investasinya dari bank tersebut sehingga kinerja operasi perbankan juga 

menurun. 

4. Terdapat pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Pergerakan Harga 

Saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-

2014.  

Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Sudana, I 

Made (2011:23) yang menyatakan bahwa Semakin tinggi rasio NPM maka 

semakin baik perusahaan, karena semakin tinggi laba yang akan diperoleh. 

Secara teori apabila seluruh bagian perusahaan baik, maka akan disertai 

dengan pergerakan harga saham yang akan ikut naik. 
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5. Terdapat pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap pergerakan harga 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-

2014.  

Hasil penelitian  ini mendukung penelitian yang dilakukan  Yulimel Sari 

(2013) yang menyatakan bahwa Return On Asset berpengaruh terhadap 

pergerakan harga saham. Apabila ROA perusahaan tinggi menunjukkan 

perusahaan pandai memanfaatkan aktiva yang ada untuk menghasilkan 

keuntungan sehingga menunjukkan semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan rasio ROA 

diikuti dengan kenaikan pergerakan harga saham suatu perusahaan. 

6. Koefisien Determinasi (R
2
) pada penelitian ini diperoleh sebesar 0.963582 

atau 96%, ini menunjukkan kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen adalah sebesar 96% dan 4% 

dijelaskan oleh faktor eksternal lain yang tidak ada dijelaskan dalam 

model penelitian. 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga rasio keuangan yaitu Debt To 

Equity Ratio, Earning Per Share, Non Performing Loan, Net Profit 

Margin dan Return On Asset, sehingga hasil yang diperoleh kurang 

mampu menjelaskan variasi variabel pergerakan harga saham. 

2. Dalam penelitian ini hanya membatasi pada perusahaan perbankan saja 

sehingga hasil dari penelitian ini belum dapat digeneralisasikan pada 

perusahaan sektor lain. 
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3. Periode penelitian ini hanya 4 tahun, sehingga hasil yang diperoleh 

kemungkinan tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. 

 

6.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Investor dan calon investor 

a. Untuk menarik lebih banyak investor, maka perusahaan harus menjaga 

kinerja keuangannya, diantaranya DER, EPS, NPL, NPM, dan ROA 

karena rasio ini dapat digunakan oleh para investor sebagai 

pertimbangan untuk melakukan investasi pada perusahaan perbankan. 

b. Bagi investor diharapkan lebih teliti mengamati perkembangan kinerja 

perusahaan sehingga dalam berinvestasi investor dapat memperoleh 

tingkat pengembalian yang diharapkan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah rasio keuangan 

lainnya dan faktor lainnya sebagai variabel independen, karena sangat 

dimungkinkan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini 

berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode dan sampel 

penelitian agar diperoleh hasil yang lebih akurat mengenai pergerakan 

harga saham. 


