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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulann 

Menurut rasionalitas pengkajian yang ada atas “Pengaruh Return on 

Assets, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga saham”, 

maka pemberian kesimpulan di uraikan sebagai berikut : 

1. Penghipotesisan menyatakan Return on Assets memberikan efek ketidak 

signifikanan yang negative pada harga saham. Makna nya peningkatan 

return on asset  akan mempengaruhi harga saham perusahaan secara 

negative. 

2. Penghipotesisan menyatakan Return on Equity menimbulkan daya 

signifikansi yang positif pada harga saham. Makna nya peningkatan 

return on equity akan mempengaruhi harga saham kearah yang positif.  

3. Penghipotesisan menyatakan Net Profit Margin menimbulkan daya 

ketidaksignifikanan yang positif pada harga saham. Maknanya  

peningkatakan net profit margin akan memberi pengaruh positif pada 

eksistensi harga saham 

4. Penghipotesisan menyatakan pengkoordinasian secara bersama yang 

diberikan oleh ketiga variabel, menimbulkan kesignifikansian yang 

positif terhadap harga saham perusahaan. Selain itu hubungan antara 

variabel Return on Assets, Return on Equity dan Net Profit Margin 

tergolong semi kuat. Berdasarkan hasil pengujian data, besaran harga 
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saham perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat dalam 

Indeks Saham Syariah Indonesia di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi 

oleh Return on Assets, Return on Equity dan Net Profit Margin sebesar 

tiga puluh satu persen. 

B. Implikasi  

Pengimplikasian hasil penelitian yang ditarik atas penyimpulan 

pengkajian sebelumnya diuraikan sebagai berikut   : 

1. Variabel Return on Assets menyumbangkan ketidaksignifikanan 

pengaruh  negative terhadap variabel harga saham yang menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan laba yang dicapai atas kinerja pengelolaan 

kepemilikan asset  dapat membuat  harga saham perusahaan cenderung 

turun. 

2. Sumbangan signifikansi Return on Equity yang positif atas harga saham 

mencerminkan perolehan laba yang patut. Kesignifikanan ini 

menunjukkan setiap peningkatan nilai return on equity dapat memberi 

daya peningkatan harga saham, disertaipun sebaliknya  nilai return on 

equity dapat menurunkan harga saham perusahaan. 

3. Sumbangan ketidaksignifikanan net profit margin yang positif  atas 

harga saham yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan laba yang 

diperoleh dari pengelolaan penjualan yang dimiliki entitas di syaratkan 

memberikan daya timbul pada  harga saham. 

4. Kesignifikanan daya timbul positif yang disumbangkan oleh return on 

assets, return on equity, dan net profit margin pada harga saham 
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menunjukkan bahwa jika perusahaan telah mengambil keputusan atas 

perolehan laba dari pemanfaat assets, ekuitas dan penjualan yang akan 

diisyarakatkan sebagai sebongkah sinyal bagi penanam modal untuk 

melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Nilai Return on Assets, 

Return on Equity dan Net Profit Margin yang terkendali dapat 

meningkatkan kepercayaan investor atas kinerja perusahaan sehingga 

dapat meningkatkan minat investor dalam berinvestasi diperusahaan 

tersebut. 

C. Saran 

Penarikan saran atas pengimplikasian rasionalitas kajian data diuraikan 

dalam kalimat sebagai berikut : 

1. Teruntuk para penanam modal yang memberi perhatian atas gerak 

lembar saham syariah sebaiknya memperhatikan ketentuan yang 

berlaku bagi saham yang ingin diinvestasikan. Seperti saham syariah 

yang memilki ketentuan mengenai batasan pendapatan bunga yang tidak 

halal. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh tidak begitu 

besar namun cenderung stabil. Penghindaran resiko kerugian investasi 

dan meningkatkan kepercayaan pada kinerja perusahaan difungsikan 

atas analisis tersebut. Selain itu perhatikan pula factor ekstenal yang 

mempengaruhi harga saham tersebut. 

2. Bagi perusahaan diharapkan agar memperhatikan aspek Return on 

Assets, Return on Equity dan Net Profit Margin perusahaan. Agar 

terfokuskanlah penciptaan persepsi yang baik pada mindset penanam 
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uang agar senantiasa tertarik berinvestasi. Dengan tetap memperhatikan 

tingkat pinjaman bunga dan masuk kedalam kategori saham syariah 

memang membuat laba yang diperoleh tidak lebih tinggi dari 

perusahaan konvensional. Namun dengan begitu perusahaan tersebut 

memperhatikan kepentingan tidak hanya dari pihak perusahaan, namun 

juga dari dari pihak investor, agar terhindar dari kerugian yang ekstrim 

apabila terjadi permasalahan yang mempengaruhi kondisi perusahaan. 

3. Teruntuk peneliti selanjutnya, pengaruh yang diberikan oleh factor 

ekstenal cenderung lebih besar bila dibandingkan dengan eksistensi 

internal condition yang ada. Sehingga penentuan sampel harus tepat, 

agar konsistensi data penelitian tidak menyulitkan peneliti. Serta 

gunakanlah konteks variabel yang berbeda agar hasil dari penelitian 

yang diada dapat dilakukan perbandingan. 

 

 


