
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengujian hipotesis empat variabel dengan menggunakan regresi 

data panel, tiga variabel independen yakni return on asset, return on equity,  

earning per share dan satu variabel dependen yakni harga penutupan saham, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian dengan uji F (uji secara simultan), dimana hasil analisis 

menunjukan return on asset, return on equity, dan earning per share 

berpengaruh secara parsial terhadap harga penutupam saham pada 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Dengan 

nilai Fhitung sebesar 18.8304 > Ftabel 2.79 dengan probabilitas 0.000000 < 

level of significance (0.05). 

2. Hasil pengujian dengan uji t (uji secara parsial), dimana hasil analisis 

menunjukkan variabel return on asset dan return equity tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap harga penutupan saham pada perusahaan 

perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, dengan nilai thitung  

return on asset sebesar -0.2361661 < ttabel 2.00758 dan nilai probabilitas 

0.8145 > level of significance (0.05), nilai thitung return on equity sebesar    

-0.093648 < ttabel 2.00758 dengan nilai probabilitas 0.9258 > level of 

significance (0.05). Sedangkan untuk variabel earning per share 

berpengaruh secara parsial terhadap harga penutupan saham pada 



perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dengan 

nilai thitung sebesar 4.188656 > ttabel 2.00758 dan nilai probabilitas 0.0001 < 

level of significance (0.05). 

3. Hasil koefisien determinasi (R2) menunjukan, nilai adjusted R² adalah 

sebesar 0,8110. Hal ini berarti kemampuan variabel independen yakni 

return on asset, return on equity, dan earning per share dalam 

menjelaskan variabel dependen harga penutupan saham adalah sebesar 

81.1% sedangkan 18.9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

4. Dari hasil uji hausman menunjukan nilai probabilitas sebesar 0.0039 < 

level of significance (ɑ=0.05), ini berarti pemilihan model estimasi regresi 

data panel untuk pengaruh return on asset, return on equity dan earning 

per share terhadap harga penutupan saham yang paling tepat adalah fixed 

effect model (FEM). 

5.2 Saran 

1. Bagi perusahaan sebaiknya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

agar dapat memberikan kepercayaan kepada investor dan calon investor 

dan menghasilkan laba yang meningkat setiap tahunnya. 

2. Bagi calon investor yang ingin berinvestasi pada saham perbankan, 

sebaiknya lebih mempertimbangkan faktor earning per share, karena 

faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. 



Dengan demikian calon investor dapat memprediksi return saham yang 

akan didapat. 

3. Untuk peneliti yang tertarik dengan topik yang sama dapat 

mengembangkan dengan menambah jumlah variabel, data dan periode 

pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi di 

perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
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