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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. Variabel DER dan PER tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham secara 

parsial karena nilai p-value (Asymp Sig) lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 

0.05. Seperti yang di ketahui krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika 

dari awal 2007sampai pertengahan 2008 menghancurkan bursa saham baik di 

Amerika ataupun dunia sehingga membuat harga saham jatuh dan membuat 

beberapa perusahaan tidak bisa mencari dana dengan cara menerbitkan saham 

baru (Rights Issue) karena para pemegang saham publik tidak mau membelinya 

dan justru akan menyebabkan saham perusahaan makin turun,oleh karna itu cara 

lain perusahaan mendapatkan dana adalah dengan berhutang dan ini akan 

menyebabkan DER perusahaan naik. PER tidak berperngaruh terhadap harga 

saham,hal ini menurut saya dikarnakan PER yang kecil belum tentu perusahaan 

bagus, misal perusahaan menjual asetnya secara besar-besaran atau bahkan 

melebihi laba operasinya maka EPS perusahaan akan naik dan PER perusahaan 

turun,tetapi turunnya PER ini hanya berlaku dalam suatu waktu tertentu saja dan 

tidak bisa diulang di masa depan sehingga di masa depan bisa jadi PER 

perusahaan tiba-tiba naik karena laba perusahaan yang turun karena tidak ada aset 

yang dijual. ROE dan EPS berpengaruh terhadap harga saham. ROE adalah salah 
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satu cara melihat seberapa efieisen perusahaan bekerja dalam emnghasilkan uang, 

semakin besar ROE maka itu berarti perusahaan semakin sehat dan semakin 

mudah menciptakan laba untuk pemegang saham,variabel ROE berpengaruh 

terhadap harga saham sebesar 26,21%. Sedangkan variabel EPS yang mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham secara parsial dengan tingkat pengaruh sebesar 

51.55% sedangkan sisanya sebesar 48.45 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

EPS berpengaruh terhadap harga saham karena pada saat laba bersih naik dan 

jumlah lembar saham biasa tetap maka EPS akan naik. Oleh karena itu semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan kepada 

pemegang sahamnya. Variabel DER, ROE, PER, dan EPS secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap harga saham sebesar 66.66% sedangkan sisanya sebesar 

33.34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

2. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap harga saham adalah variabel 

EPS dengan tingkat pengaruh sebesar 51.55% sedangkan sisanya sebesar 48.45 % 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

5.2 Saran  

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, disarankan dapatmeningkatkan kinerja perusahaan yang terlihat 

dari kekuatan fundamentalnya yang tercermin dari beberapa rasio keuangan 

seperti EPS,PER,ROE, dan DER.  
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2. Bagi investor, dalam melakukan investasi sebaiknya investor melihat kinerja 

perusahaan secara keseluruhan dan dapat memilih perusahaan yang memiliki 

fundamental yang baik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menggunakan sampel perusahaan 

yang bergerak di sektor lain, periode penelitian lebih lama, dan faktor 

fundamental yang digunakan tidak hanya dilihat dari sisi perusahaan tetapi bisa 

dilihat dari industri dan ekonomik.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


