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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Penelitian ini berusaha menguji pengaruh kinerja keuangan (ROA, NPM, 

dan DER) terhadap harga saham. Pengujian ini menggunakan 3 hipotesis, dimana 

1 hipotesis mendukung      sedangkan 2 hipotesis yang menolak (   dan   ). 

Hasil penelitian ini mendukung bahwa indikator variabel independent (kinerja 

keuangan) yaitu NPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan 

untuk indikator variabel independen lainnya yaitu ROA dan DER tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa ROA 

dan DER tidak memiliki kecukupan informasi sehingga investor tidak dapat 

membaca atau menangkap sinyal-sinyal yang ada pada tahun 2010 tersebut. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Gambaran kinerja keuangan yang diukur dengan ROA pada perusahaan 

yang tercatat dalam Indeks LQ45 tergolong dalam kondisi kurang baik 

karena berada di bawah rata-rata industri yaitu sebesar 30%. Untuk NPM 

tergolong dalam kondisi cukup baik karena mendekati rata-rata industri 

yaitu sebesar 20%. Sedangkan untuk DER tergolong dalam kondisi 

kurang baik karena berada di atas rata-rata industri yaitu sebesar 80%. 
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2. Gambaran harga saham menunjukkan bahwa rata-rata harga saham 

setelah publikasi laporan keuangan lebih tinggi dari pada  rata-rata harga 

saham sebelum publikasi dan mengalami peningkatan.  

3. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan bantuan software SPSS v.20 

for windos diketahui dari 3 variabel yang digunakan tidak semua hipotesis 

berpengaruh secara parsial pada harga saham. Variabel yang memiliki 

pengaruh secara parsial pada harga saham hanya variabel NPM. 

Sedangkan yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham 

adalah ROA dan DER. Hanya NPM yang memiliki kontribusi terbesar 

terhadap harga saham yaitu sebesar 40,2% sedangkan 59,8% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel kinerja keuangan. 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang diutarakan penulis setelah dilakukan kesimpulan 

penelitian di atas adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham. Maka untuk perusahaan baik yang 

tercatat dalam indeks LQ45 maupun perusahaan sektor lainnya 

diharapkan mampu untuk selalu meningkatkan kinerja keuangannya. 

Kinerja keuangan yang baik akan memberikan signal yang positif 

terhadap para investor dalam melakukan investasi. 

2. Bagi para investor hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan 

sebelum memutuskan untuk melakukan investasi dana yang dimiliki 
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dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan begitu 

investor dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat memberikan 

return/deviden yang optimal serta mengurangi tingkat resiko. 

3. Rasio-rasio lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, seperti faktor 

fundamental lainnya dan risiko pasar. 

 

 


