
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share 

(EPS) terhadap Harga Saham pada Industri Rokok yang Terdaftar di BEI 

Periode 2007-2011”. Maka dapat disimpulkan:

1.PerkembanganDebt To Equity Ratio (DER),Net Profit Margin (NPM),dan 

Earning Per Share (EPS) terhadap Pertumbuhan Harga Saham pada 

Industri Rokok yang terdaftar di BEI Periode 2007-2011

Secara keseluruhan perkembangan DER, NPM, dan EPS yang paling 

tinggi diduduki oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (2011 DER = 1,82), 

PT.  Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (2011 NPM = 0,15), dan PT. Gudang 

Garam Tbk (2011 EPS = 2576.86).

2.PerkembanganPertumbuhan Harga Saham pada Industri Rokok yang 

terdaftar di BEI Periode 2007-2011

Dari periode penelitian 2007-2011 pertumbuhan harga saham tertinggi 

dipegang oleh PT.Gudang Garam Tbk yaitu pada tahun 2009 sebesar 4,07. 

Sedangkan pertumbuhan harga saham terendah dipegang  juga oleh PT.Gudang 

Garam Tbk yaitu sebesar -0,5 yang artinya bukan pertumbuhan yang dialami oleh 

perusahaan ini, namun penurunan harga saham.



3.PengaruhDebt to Equity Ratio (DER),Net Profit Margin (NPM),dan Earning 

Per Share (EPS) terhadap Pertumbuhan Harga Saham secara Simultan pada 

Industri Rokok yang terdaftar di BEI Periode 2007-2011

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka didapat bahwa Ho

diterimadan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit 

Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) terhadap Pertumbuhan Harga 

Saham.

4. PengaruhDebt To Equity Ratio (DER),Net Profit Margin (NPM),dan 

Earning Per Share (EPS) terhadap Pertumbuhan Harga Saham secara 

Parsial pada Industri Rokok yang terdaftar di BEI Periode 2007-2011

a.Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Pertumbuhan Harga 

Saham secara Pasial pada Industri Rokok yang Terdaftar di BEI Periode 

2007-2011.

Dari hasil penelitian untuk menguji pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap pertumbuhan harga saham diperoleh hasil Ho diterima,yang berarti 

Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan harga saham,yang 

berartibahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Debt to Equity 

Ratioterhadap pertumbuhan harga saham secara parsial.

b. Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Pertumbuhan Harga 

Saham secara Pasial pada Industri Rokok yang Terdaftar di BEI Periode 

2007-2011.



Dari hasil penelitian untuk menguji pengaruh Net Profit Margin 

(NPM)terhadap pertumbuhan harga saham diperoleh hasil Ho diterima, yang 

berarti Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan harga 

saham, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Net 

Profit Margin (NPM) terhadap pertumbuhan harga saham secara parsial.

c. Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Pertumbuhan Harga 

Saham secara Pasial pada Industri Rokok yang Terdaftar di BEI Periode 

2007-2011.

Dari hasil penelitian untuk menguji pengaruh Earning Per Share (EPS)

terhadap pertumbuhan harga saham diperoleh hasil Ho diterima, yang berarti 

Earning Per Share (EPS)tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan harga saham, 

yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Earning Per 

Share (EPS)terhadap pertumbuhan harga saham secara parsial.

5.2 Saran  

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak 

yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas 

lingkup penelitiannya yaitu periode penelitian sebaiknya bisa lebih lama, misalnya 

10 tahun. Karena dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil jangka waktu 

penelitian lima tahun dari tahun 2007-2011. Dengan jangka waktu penelitian lebih 

lama, akan memberikan hasil penelitian yang lebih maksimal. 



2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan menjaga kinerja keuangan, salah satu caranya 

menggunakan modal sendiri daripada hutang agar perusahaan memiliki risiko 

yang rendah dimata investor sehingga harga saham dapat meningkat, khususnya 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu jika perusahaan 

mengurangi hutang ketika perusahaan mendapatkan laba yang tinggi atas 

usahanya, perusahaan akan tetap memiliki laba bersih yang tinggi karena 

pengurangan untuk pembayaran utang dan biaya utangnya pun akan semakin 

sedikit.

3. Bagi Investor

Investor dapat melakukan investasi dengan lebih bijaksana dengan 

melakukan pengamatan terhadap kinerja perusahaan yang didasarkan pada 

informasi laporan keuangan. Salah satu melihat kinerja perusahaan dengan cara 

melihat nilai Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), Earning Per 

Share (EPS). 

Dalam menilai kinerja keuangan menggunakan DER sebaiknya investor 

tidak memutuskan langsung sebuah perusahaan yang memiliki DER tinggi tidak 

menarik karena beban utang yang dimiliki oleh perusahaan itu pun tinggi dan itu 

akan mempengaruhi harga saham perusahaan. 


