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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab 

terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Return On Invesment tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan kontruksi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan t hitung sebesar -0,414 dan sig (p-value) sebesar 0,682>0,05. 

Artinya besar kecilnya rasio Return On Invesment tidak mempengaruhi harga 

saham. Jadi dengan demikian hipotesis pertama yang berbunyi diduga Return On 

Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap harga saham tidak terbukti. 

2. Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan kontruksi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan t hitung sebesar -0,787 dan sig (p-value) sebesar 0,439>0,05. 

Artinya besar kecilnya rasio Return On Equity tidak mempengaruhi harga saham. 

Jadi dengan demikian hipotesis pertama yang berbunyi diduga Return On Equity 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham tidak terbukti. 

3. Net Profit Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan kontruksi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan t hitung sebesar 0,095 dan sig (p-value) sebesar 0,925>0,05. 

Artinya besar kecilnya rasio Net Profit Margin tidak mempengaruhi harga 
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saham. Jadi dengan demikian hipotesis ketiga yang berbunyi diduga Net Profit 

Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap harga saham tidak terbukti. 

4. Earning Per Share berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham pada 

perusahaan kontruksi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan t hitung sebesar 3,103 dan sig (p-value) sebesar 0,005<0,05. 

Artinya semakin tinggi Earning Per Share maka harga saham juga semakin 

meningkat. Jadi dengan demikian hipotesis keempat yang berbunyi diduga 

Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap harga saham terbukti. 

5. Secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa rasio 

keuangan Return On Invesment, Return On Equity, Net Profit Margin, dan 

Earning Per Share secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi Harga 

saham sebesar 46,1% dan sisanya sebesar 53,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Jadi dengan demikian 

hipotesis kelima yang berbunyi diduga Return On Investment (ROI), Return On 

Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS) secara 

simultan berpengaruh terhadap harga saham terbukti.  

6.2 Saran 

6.2.1. Bagi Investor 

Bagi investor yang akan menanamkan investasinya pada perusahaan kontruksi 

di BEI sebaiknya harus benar-benar teliti dalam menganalisa saham sehingga 

mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa alat analisa yang dapat dipakai seperti menggunakan 



68 
 

 
 

faktor-faktor yang terbukti mempengaruhi harga saham secara signifikan dalam 

penelitian ini seperti Earning Per Share. Untuk itu perlu bagi investor untuk 

menggunakan rasio tersebut untuk kepentingan analisa investasi, sebab dari hasil 

penelitian menunjukkan Earning Per Share merupakan faktor yang dapat digunakan 

untuk memprediksi harga saham.  

6.2.2. Bagi Penelitian Lanjutan 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya periode penelitian 

yang digunakan ditambah sehingga menghasilkan informasi yang lebih mendukung. 

Jumlah sampel yang digunakan dapat ditambah dan dapat diperluas ke beberapa 

sektor perusahaan, karena untuk sektor real estate dalam penelitian ini hanya mampu 

menyumbang pengaruh terhadap harga saham sebesar 46,1%. Jumlah rasio keuangan 

yang dijadikan sebagai model penelitian diperbanyak misalnya memasukkan faktor 

dividen, kurs dollar atau yang lainnya sehingga nantinya diharapkan kesimpulan yang 

diperoleh lebih sempurna. 
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