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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Secara simultan DER (Debt to equity ratio), DPR (Deviden payout ratio), 

FL (Financial Leverage) berpengaruh signifikan terhadap PER (Price 

earning ratio) sebesar 99,96% Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan 

PER dipengaruhi oleh DER, DPR, FL, sedangkan sisanya sebesar 0.04% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Secara parsial DPR berpengaruh terhadap PER yang berarti kedua 

variabel tersebut dapat digunakan untuk mempredeksi PER dari suatu 

perusahaan. Sedangkan DER dan FL tidak berpengaruh signifikan 

terhadap PER. 

5.2 Saran 

1. Perusahaan-perusahaan dalam sampel diatas mencari tambahan dana 

untuk membiayai operasi perusahaan lebih banyak menggunakan utang 

dibandingkan dengan mengeluarkan saham baru, hal ini akan 

mengakibatkan ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar. Keadaan 

ini akan sangat merugikan emiten, karena dari penggunaan utang 

tersebut, akan semakin besar risiko yang  diderita oleh emiten. Oleh 
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karena itu emiten perlu mempertimbangkan tingkat penggunaan utang 

dalam struktur modalnya. Sebab hal ini dapat mempengaruhi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan labanya tentunya lebih jauh akan 

mempengaruhi pendapatan pemegang saham yang ditujukan oleh laba per 

lembar sahamnya. 

2. Aspek-aspek fundamental perusahaan biasanya digunakan investor dalam 

melakukan penilaian saham. Penilaian saham dengan menggunakan 

analisis PER dalam penelitian ini menggunakan faktor DER, DPR, dan 

FL merupakan salah satu model penilaian investor dalam menanamkan 

modalnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya aspek fundamental 

yang dipertimbangkan adalah DPR. Sehingga dengan memusatkan 

perhatian pada variabel yang dianggap penting tersebut akan 

memudahkan dan membantu pengambilan keputusan dalam memutuskan 

rencana menjual atau membeli saham. 

3. Penelitian tentang PER ini hanya terbatas pada karakteristik perusahaan - 

perusahaan LQ 45 dan menggunakan 3 variabel fundamental perusahaan 

(DER, DPR, FL). Dengan demikian disarankan untuk peneliti lebih lanjut 

perlu dipertimbangkan karakteristik lain seperti penilaian pada 

perusahaan selain saham LQ 45. Selain itu penelitian tentang PER dapat 

digunakan oleh peneliti lain dengan menambahkan variabel yang 

berbeda, yang belum tercakup dalam penelitian ini dan diperpanjang dan 

jumlah sampel diperbesar. Misalnya dengan menambah variabel 
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independen diluar penelitian ini seperti ROA, REO, pertumbuhan 

penjualan, sertifikasi bank Indonesia, dll dan juga tidak terpaku pada 

perusahaan yang ada dalam indeks LQ 45 saja seperti perusahaan 

perbankan atau perusahaan lainnya yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Faktor - faktor yang diduga mempengaruhi PER, sebaiknya diperpanjang 

waktu penelitiannya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Penelitian yang 

penulis lakukan hanya mencakup data untuk 3 periode karena 

keterbatasan data yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 


