
 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN   

5.1 Kesimpulan  

1. Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada bank yang terdaftar di Indeks Kompas 100 periode tahun  

2013 sampai dengan tahun 2017. Diketahui nilai sig sebesar 0,866 > 0,05, 

dan diketahui t-hitung sebesar 0,171 < t-tabel 2,059.  

2. Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada bank yang terdaftar di Indeks Kompas 100 periode tahun  

2013 sampai dengan tahun 2017. Diketahui nilai sig sebesar 0,839 > 0,05, 

dan diketahui t-hitung sebesar 0,205 < t-tabel 2,059.  

3. Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada bank yang terdaftar di Indeks Kompas 100 periode tahun  

2013 sampai dengan tahun 2017. Diketahui nilai sig sebesar 0,211 > 0,05, 

dan diketahui t-hitung sebesar 1,282 < t-tabel 2,059.  

4. Earning Per Share (EPS)  berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada bank yang terdaftar di Indeks Kompas 100 periode tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017. Diketahui nilai sig sebesar 0,040 < 0,05, dan diketahui 

t-hitung sebesar 2,163 > t-tabel 2,059. Karna EPS Pada perusahaan 

perbankan melihat pergerakan harga saham agar dapat memperoleh 

keuntungan dalam investasinya.  
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5.2  Keterbatasan Penelitian  

   Dalam penelitian yang dilakukan, penulis memiliki beberapa  

keterbatasan dalam penyampaian informasi yaitu sebagai berikut :  

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu  

Non Performing Loan (NPL), Return On Asset (ROA), Net Profit Margin 

(NPM) dan Earning Per Share (EPS), sedangkan masih terdapat variabel-

variabel lain dan faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham 

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat sepenuhnya menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  

2. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada populasi bank yang terdaftar di 

Indeks Kompas 100 dengan mengambil sampel 6 bank terbesar.  

3. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada lima tahun pengamatan yaitu pada 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.   

4. Keterbatasan referensi serta informasi yang mendukung bagi penelitian 

yang dilakukan.  

5.3  Saran  

Agar penelitian ini dapat berkembang lebih baik lagi maka terdapat saran 

yaitu sebagai berikut :  

1. Bagi Manajemen, dapat memperhatikan tingkat EPS nya dimana dalam hal 

ini EPS menunjukan hasil yang berpengaruh terhadap Harga Saham milik 

bank. Dalam kaitannya perusahaan dapat menjaga kinerja perusahaannya 

untuk mencetak laba. Hal ini EPS menunjukkan seberapa besar profitability 

yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Dimana EPS dapat dipakai oleh 

pimpinan perusahaan yang menentukan besarnya dividen yang akan 

dibagikan.     



 

 

2. Bagi perusahaan-perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek  

Indonesia penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh pengembangan EPS 

dan  harus meningkatkan kinerja dalam menghasilkan laba sehingga dapat 

meningkatkan EPS untuk menarik minat beli investor.   

3. Bagi Investor, diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dalam 

melakukan investasi saham pada perusahaan perbankan. Dalam membuat 

keputusan hendaknya investor memperhatikan Earning Per Share (EPS) 

yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan. 

Selain itu, investor juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti 

inflasi dan suku bunga.  

Bagi Peneliti Selanjutnya, Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan topik sejenis disarankan agar hendaknya untuk 

melakukan perluasan penelitian seperti menambahkan sektor penelitian atau 

perusahaan, tahun pengamatan dan atau menambah variabel independen lain 

yang belum dimasukan dalam penelitian ini. 


