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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Price Earning Ratio (PER) terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Nilai thitung sebesar 

2.156614 > ttabel 2.03011 dan nilai probabilitas sebesar 0.0398 < 0.05  

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. 

2. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Price to Book Value (PBV) 

terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di BEI tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar -

0.257602 < ttabel 2.03011 dan nilai probabilitas sebesar 0.7986 > 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. 

3. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Economic Value Added (EVA) 

terhadap pergerakan harga saham pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung 

sebesar 1.532637 < ttabel 2.03011 dan nilai probabilitas sebesar 0.1366 > 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. 

4. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Market Value Added (MVA) 

terhadap pergerakan harga saham pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung 
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sebesar -1.600329 < ttabel 2.03011 dan nilai probabilitas sebesar 0.1207 > 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak. 

5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Price Earning Ratio, 

Price to Book Value, Economic Value Added dan Market Value Added secara 

bersama-sama (simultan) terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai Fhitung > Ftabel = 16.05208 > 2,64 dan nilai probabilitas 0.000000 < 0.05. 

Ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel Price 

Earning Ratio, Price To Book Value, Economic Value Added dan Market 

Value Added tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

6. Koefisien Determinasi (R
2
) pada penelitian ini diperoleh sebesar 0.863129. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel Price Earning 

Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA) terhadap Harga Saham sebesar 0.863129 atau 

86,31% sedangkan sisanya sebesar 13,69% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak ada didalam penelitian. 

 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk menarik lebih banyak investor, maka perusahaan harus menjaga 

kinerja keuangannya, diantaranya PER, PBV, EVA dan MVA karena rasio ini 

dapat digunakan oleh para investor sebagai pertimbangan untuk melakukan 

investasi pada perusahaan. 
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2. Bagi investor diharapkan lebih teliti mengamati perkembangan kinerja 

perusahaan sehingga dalam berinvestasi investor dapat memperoleh tingkat 

pengembalian yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


