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BABlV 


KESIMPULAN DAN SARAN 


4.1. KESIMPULAN 


Setelah melakukan pengolahan data. pengujian hipotesis. analisis dan 

pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, maka dapat dirumuskan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. 	 Net illterest margin. return on assets dan volume perdangangan saham secara 

besama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga 

saham perbankan yang go public. 

2. 	 Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik ternyata model regresi 

Hnier berganda yang digunakan tidak teljadi gejala kolinieritas ganda, 

autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

3. 	 Pellgaruh masillg-masing varlabel terhadap perubahan harga saham adalah : 

net interest margin dan return on assets memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan harga saham perusahaan perbankan yang go public. 

sedangkan volume perdagangan saham memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan. 

4.2. SARAN 


Dengan memperhatikan kesimpulan, diajukan saran-saran sebagai berikut : 
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1. 	 Investor yang ingin mengetahui kemampuan perusahaan perbankan dalam 

menghasilkan pendapatan bunga dan laba bersih hendaknya memperhatikan 

variabelllet illlere.'it margill dan refilm 011 assets dalam pengambilan keputusan 

investasi pada saham perusahaan perbankan sehingga diharapkan dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih baik. 

2. 	 Pihak bank yang go public disarankan untuk menjaga net interest margin dan 

retllm on assets yang stabil atau meningkat. Karena kedua variabel tersebut 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bunga 

dan laba bersih. Dimana laba yang memadai diperlukan untuk mempertahankan 

kelangsungan perusahaan. 
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