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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga 

saham pada 16 perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga saham pada 16 

perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010-2014 dengan hasil pengujian hipotesis menggunakan 

uji T (Parsial), didapatkan hasil bahwa Return On Equity (ROE) tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung 

sebesar -3,058 yang berarti lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 1,993 atau (-

3,058 < 1,933), yang menunjukan bahwa ROE tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham. 

2. Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham pada 16 

perusahaan subsector batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010-2014 dengan hasil pengujian hipotesis menggunakan 

uji T (Parsial), didapatkan hasil bahwa EPS berpengaruh terhadap harga 

saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 8,726 yang berarti 

lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,993, yang menunjukan bahwa EPS 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham thitung sebesar 

8,726 yang berarti lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,993, yang 

menunjukan bahwa EPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. 

3. Pengaruh Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) 

terhadap harga saham pada 16 perusahaan subsektor batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 dengan hasil 

pengujian hipotesis menggunakan uji F (Simultan), didapatkan hasil 

bahwa ROE dan EPS secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga 

saham. Hal ini dilihat dengan perbandingan antara Fhitung sebesar 44,502 
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dan Ftabel sebesar 4,42. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel (44,502> 4,42), 

maka pada tingkat kekeliruan 5% (α = 0,05) diputuskan untuk menolak H0 

sehingga Ha diterima. Hal ini berarti bahwa ROE dan EPS berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap harga saham. 

5.2.  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Hasil dari penelitian ini nilai ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham yang menyatakan bahwa ROE ini tidak menjadi 

pertimbangan utama dalam melakukan investasi oleh para investor pada 

perusahaan. Seharusnya nilai ROE ini dijadikan salah satu pertimbangan 

utama dalam mengambil keputusan investasi. Nilai ROE ini menunjukan  

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal 

saham. Saat ini para investor kurang melihat kondisi fundamental 

perusahaan padahal ROE ini sangat penting dalam menilai modal 

perusahaan, begitupun ROE ini mempunyai resiko yang besar untuk 

investasi. 

2. Diharapkan bagi perusahaan dapat meningkatkan Earning Per Share 

(EPS) dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, 

investor akan menilai bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di 

masa mendatang. Dari hasil penelitian ini yang meyatakan bahwa EPS 

berpengaruh terhadap harga saham, maka disarankan agar perusahaan 

dapat mengelola EPS dengan maksimal. Karena penilaian investor akan 

dapat dilihat dari peningkatan nilai EPS sehingga investor tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan, maka akan mempengaruhi harga saham 

perusahaan di pasar modal. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi 

dan diharapkan dapat meneliti mengenai harga saham, dengan 

menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi harga 

saham, selain itu juga akan lebih baik bila penelitian dilakukan pada lebih 

banyak perusahaan namun dalam jangka waktu yang cukup panjang.  


