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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan  

Sesuai dengan hasil pengujian dan analisis terhadap 

hipotesis yang sudah diuji penulis tentang pengaruh Return On 

Equity (ROE) dan Earnings Per Share (EPS) terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2018, kesimpulannya antara lain: 

1. Secara parsial menunjukkan bahwa rasio Return On Equity 

(ROE) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dengan hasil 

pengujian yang diperoleh yaitu Return On Equity (ROE) 

mempunyai nilai thitung sebesar -1,534 dan tingkat 

probabilitas sebesar 0,128 dikarenakan nilai probabilitas 

0,128 > 0,05 serta thitung < ttabel yaitu -1,534 < 1,688 maka 

Return On Equity (ROE) menunjukkan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Tingkat 

pengembalian modal yang relatif kecil menjadikan salah 

satu faktor berkurangnya minat investor untuk menanamkan 

sahamnya pada perusahaan manufaktur.  

2. Secara parsial menunjukkan bahwa rasio Earnings Per 

Share (EPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dengan hasil 

pengujian yang diperoleh yaitu Earnings Per Share (EPS) 

mempunyai nilai thitung sebesar 3,529 dan tingkat probabilitas 

sebesar 0,001 dikarenakan nilai probabilitas 0,001 > 0,05 

serta thitung > t tabel yaitu 3,529 > 1,688 maka Earnings Per 

Share (EPS) menunjukkan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap terhadap harga saham. Tingkat 

keuntungan per lembar saham yang relatif besar  akan 

menyebabkan pemilik dana tertarik dengan investasi dalam 

perusahaan manufaktur.  

3. Secara  simultan variabel independen Return On Equity 

(ROE) dan Earnings Per Share (EPS) berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dengan hasil yang 

diperoleh dari uji F yaitu mendapatkan nilai F hitung 

sebesar 6,933 yang artinya lebih dari F tabel sebesar 4,13 
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(6,933 >  4,13) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 

kurang dari 0,05 (0.001 < 0,05).   

 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan berdasarkan dari hasil 

pembahasan penelitian dan simpulan yaitu, sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

literature untuk peneliti-peneliti setelah ini. Penelitian ini 

dilakukan hanya dalam periode tiga tahun. Terkhusus untuk 

peneliti yang akan membuat penelitian dengan topik yang 

serupa bisa menggunakan kurun waktu atau periode yang 

lebih panjang atau periode penelitian yang terbaru dan 

actual. Hingga hasil yang didapatkan akan lebih akurat. 

Kemudian untuk peneliti selanjutnya dapat menambah 

variabel  lainnya yang mempengaruhi terhadap tingkat harga 

saham.  

b. Bagi perusahaan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Equity (ROE) 

dan Earnings Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga 

saham. Industry ataupun perusahaan dapat memperhatikan 

rasio ini untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan 

sehingga akan mempengaruhi minat investor dalam 

menanamkan modalnya dan bisa menjadikan permintaan 

saham tinggi yang menyebabkan harga saham meningkat.  

 

c. Bagi investor atau calon investor 

Calon investor maupun pemilik modal yang berminat 

menanamkan dananya, sebelum melakukan pengambilan 

keputusan investasi bisa melihat dan menganalisis terlebih 

dahulu perusahaan manakah yang akan dijadikan tempat 

untuk menanamkan modalnya. Dengan mempertimbangkan 

rasio-rasio mana yang akan berpengaruh untuk harga saham, 

dan dalam penelitian ini ialah Return On Equity (ROE) dan 

Earnings Per Share (EPS) atau faktor lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham  

 


