BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil analisis data, kesimpulan yang bisa diambil dari

hasil penelitian ini adalah:
1. Secara bersama-sama (simultan) variabel bebas yaitu variabel
fundamental (ROA, ROE, EPS, PER dan DER) mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel terikat (harga saham). Hal ini di
buktikan dengan nilai Fhitung > Ftabel (15.040 > 4.50) dengan tingkat
signifikansi 0.000. sedangkan secara parsial variabel EPS, PER
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini
di buktikan dengan nilai thitung > ttabel (4.744 > 2.447) dan (4.482 >
2.447) dengan tingkat signifikansi 0.000 sedangkan variabel ROA,
ROE dan DER tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
harga saham karena nilai thitung < ttabel dan tingkat signifikansi lebih
dari 0.05. Kontribusi variabel-variabel fundamental yaitu ROA, ROE,
EPS, PER, dan DER dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap harga
saham sangat besar yaitu 71.50% dan sisanya sebesar 28.50%
dijelaskan oleh variabel lain. Sangat tinggi nilai R2 menunjukan
bahwa pola pergerakan harga saham sangat dipengaruhi atau
ditentukan oleh variabel fundamental perusahaan.
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2. Berdasarkan nilai koefisien beta, variabel fundamental yang dominan
mempengaruhi harga saham adalah variabel EPS dan EPS. Hal ini
disebabkan karena nilai koefisien beta variabel EPS dan PER
tertinggi

dari

variabel

mengindikasikan

bahwa

lainnya.

Tingginya

perusahaan

EPS

mampu

dan

PER

meningkatkan

kemakmuran investor sehingga tingkat kepercayaan investor juga
semakin meningkat. Hal ini mendorong investor untuk menanamkan
modalnya.

5.2

Saran
Merujuk dari hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:
1. Bagi Investor, diharapkan lebih memperhatikan aspek fundamental
karena informasi tersebut merupakan cerminan kinerja perusahaan dan
sangat mempengaruhi harga saham. Dalam berinvestasi memiliki
resiko yang sangat tinggi, selain memperhatikan aspek fundamental
perusahaan juga harus memperhatikan aspek teknikal. Hal ini
dilakukan

selain

untuk

meminimalkan

risiko

juga

untuk

memaksimalkan keuntungan yang ingin diperoleh.
2. Bagi

Perusahaan,

karena

terbukti

bahwa

variabel

keuangan

mempunyai pengaruh terhadap harga saham, maka disarankan bagi
pihak perusahaan untuk membuat kebijakan terkait dengan kinerja
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keuangan sebaik mingkin, karena hal ini berpengaruh terhadap harga
saham perusahaan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel yang
akan digunakan untuk mengestimasi harga saham karena faktor
fundamental dari aspek keuangan masih banyak jumlahnya serta
menambahkan tahun yang akan diamati lebih up-date.
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