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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Secara parsial, variabel DER berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini terlihat 

dari nilai p-value (Asymp Sig) lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 dan 

mempunyai pengaruh sebesar 1.99% sedangkan sisanya sebesar 98.01% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Variabel ROA juga mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham secara parsial terlihat dari nilai p-value (Asymp Sig) lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 dan mempunyai pengaruh sebesar 

37,33% sedangkan sisanya sebesar 62.67% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Cahyono dan Sutrisno (2013) yang 

mengungkapkan bahwa ROA berpengaruh terhadap harga saham dikarenakan 

pada saat terjadi peningkatan laba berarti terjadi pertumbuhan yang bersifat 

progresif yang menyebabkan harga saham naik. Sedangkan variabel PBV 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham secara parsial terlihat dari nilai p-

value (Asymp Sig) lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 dan mempunyai 

pengaruh sebesar 0.37% sedangkan sisanya sebesar 99.63% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dewi dan 

Suaryana (2013). PBV mencerminkan tingkat keberhasilan manajemen 
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perusahaan dalam menjalankan perusahaan, mengelola sumber daya yang 

tercermin pada harga saham pada akhir tahun. Semakin tinggi PBV tentunya 

memberikan harapan pada investor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar. Sedangkan secara simultan,variabel DER, ROA, dan PBV secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham sebesar 41.9% sedangkan 

sisanya sebesar 58.1 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian Cahyono dan Sutrisno (2013) yang mengungkapkan 

bahwa DER, ROA, dan PBV berpengaruh terhadap harga saham sehingga rasio-

rasio ini perlu diperhatikan oleh perusahaan karena aspek ini memberikan daya 

tarik yang besar bagi investor ketika akan menanamkan dananya dalam bentuk 

saham. 

2. Variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham adalah 

variabel ROA karena nilai p-value (Asymp Sig) lebih kecil dari tingkat 

signifikansi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Cahyono dan Sutrisno 

(2013) yang mengungkapkan bahwa ROA berpengaruh terhadap harga saham 

dikarenakan pada saat terjadi peningkatan laba berarti terjadi pertumbuhan yang 

bersifat progresif yang menyebabkan harga saham naik. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, disarankan agar lebih memperhatikan faktor fundamental 

perusahaan yang pada penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham (DER, ROA, dan PBV). 
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2. Bagi investor dalam melakukan invcstasi disarankan lebih memperhatikan rasio 

keuangan yang mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah rasio keuangan sebagai 

variabel independen, karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

 


