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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat profitabilitas 

atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap harga saham bank 

syari’ah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara 

simultan(bersama-sama) maupun parsial (masing-masing). Dan bank yang 

menjadi obyek penelitian ialah PT. Bank Panin Syari’ah Tbk. 

Hasil evaluasi terhadap model penelitian dan pengujian yang diajukan 

dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang secara ringkas 

dapat disajikan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian untuk uji F diperoleh nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel, artinya ditemukan bahwa tingkat profitabilitas yang 

meliputi Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh simultan atau bersama-sama 

terhadap harga saham PT. Bank Panin Syari’ah Tbk. 

2. Dari hasil pengujian untuk uji t, untuk variabel ROA dan EPS 

diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabel. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel ROA dan EPS secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham PT. Bank Panin Syari’ah Tbk. Dan 

untuk variabel NPM diperoleh nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-

tabel serta nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05. 
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Artinya untuk variabel NPM tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap harga saham PT. Bank Panin Syari’ah Tbk. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan  adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Bank Panin Syari’ah Tbk 

Berpengaruhnya Return On Asset dan Earning Per Share 

terhadap harga saham perusahaan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi perusahaan maupun investor untuk memprediksi harga saham dan 

meningkatkan kinerja manajemen. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor diharapkan lebih teliti mengamati perkembangan 

kinerja perusahaan, terutama dalam hal Return On Asset dan Earning 

Per Share, sehingga dalam berinvestasi dapat memperoleh return yang 

diharapkan bahkan Earning Per Share merupakan faktor yang paling 

besar pengaruhnya terhadap harga saham pada PT. Bank Panin Syari’ah 

Tbk. Kemudian investor harus lebih teliti dan berhati-hati apabila ingin 

berinvestasi saham, karena tidak semua jenis saham halal untuk dimiliki 

dan diperjual belikan. Investor harus mengetahui dengan baik informasi 

detail mengenai perusahaan emiten yang sahamnya hendak dibeli 

tersebut. 
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3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya yang akan mengambil tema yang sama, 

sebaiknya menggunakan model yang berbeda untuk mengukur harga 

saham atau dapat menambah dan mengganti variabel penelitian dan 

memperpanjang periode penelitian untuk membuktikan kembali 

hipotesis dalam skripsi ini. Karena Selain faktor-faktor internal yang 

dijadikan sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi harga 

saham, dalam analisis penelitian ini masih memungkinkan terdapatnya 

variabel lain yang mempengaruhi harga saham. 


