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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat, 

tentang pengaruh Return On Assets (ROA) dan Book Value (BV) per share 

terhadap harga saham pada perusahaan tambang di Bursa Efek Jakarta, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial 

a. Return On Assets (ROA) secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Secara parsial, Return On Assets (ROA) 

mempengaruhi harga saham sebesar 23,13% dengan syarat tidak terjadi 

perubahan Book Value (BV) per share. 

b. Book Value (BV) per share tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. Secara parsial Book Value (BV) per share 

mempengaruhi harga saham sebesar 1,09% dengan syarat tidak terjadi 

perubahan Return On Assets (ROA). 

2. Secara simultan 

a. Return On Assets (ROA) dan Book Value (BV) per share berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham. 
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b. Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Book Value (BV) per share 

terhadap harga saham sebesar 25,9% dan sisanya sebesar 74,1% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini misalnya 

Earning per Share (EPS), tingkat bunga, Dividend Payout Ratio, 

ataupun yang bukan variabel-variabel fundamental seperti tingkat 

inflasi, jumlah uang beredar dan lain-lain.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, analisis dalam penelitian ini masih terbatas pada 

perusahan tambang di Bursa Efek Jakarta. Fokus pembahasan hanya pada 

beberapa faktor fundamental (Return On Assets (ROA) dan Book Value 

(BV) per share) saja, sehingga hasil interpretasi masih belum memberikan 

konklusi yang bersifat general, disarankan kepada peneliti selanjutnya 

untuk memperluas bahasan. Akan lebih menarik bila dipertimbangkan 

kelompok perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti perusahaan-

perusahaan makanan, farmasi, dan sebagainya, sehingga akan 

mendapatkan hasil yang berbeda. Selain itu juga penulis selanjutnya dapat 

mempertimbangkan variabel yang bersifat kuantitatif, seperti stabilitas 

politik, perilaku investor, dan sebagainya, di samping variabel kuantitatif 
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agar lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, mengingat secara 

empiris harga saham dipengaruhi oleh berbagai macam variabel. 

2. Bagi para investor yang akan melakukan investasi agar dapat menjadikan 

Return On Assets (ROA) sebagai salah satu acuan dalam pengambilan 

keputusan. Variabel Return On Assets (ROA) sudah terbukti 

kekonsistenannya sebagai variabel yang berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham perusahaan tambang di Bursa Efek Jakarta. 

3. Bagi emiten yang akan meningkatkan harga sahamnya di Pasar Modal, 

maka bisa menempuh langkah meningkatkan kinerja perusahaannya agar 

semakin lebih baik.  

 




