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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data panel mengenai pengaruh Return On 

Equity (ROE), Debt To Equity Ratio  (DER), Total Asset Turnover (TATO), 

Pricer Earning Share (PER), Earning Per Share (EPS),  dan Price Book Value 

(PBV) terhadap Harga saham  pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 

2016–2018, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Return On Equity (ROE)  terdapat pengaruh terhadap Harga Saham  pada 

perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2016-2018. Hal ini dibuktikan 

dari hasil estimasi variabel ROE. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan dimana t hitung sebesar -4.229671 dengan nilai probabilitas 

yang dihasilkan sebesar 0.0001 < 0.05 maka  dapat disimpulkan bahwa 

return on Equity memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Debt To Equity Ratio  (DER) tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap Harga saham  pada perusahaan yang terdaftar LQ45 periode 

2016-2018. Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi variabel Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan dimana t hitung sebesar 0.705444 

dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.4823 > 0.05 maka  

dapat disimpulkan bahwa  debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 
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3. Total Asset Turnover (TATO) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

Harga saham  pada perusahaan yang terdaftar LQ45 periode 2016-2018. 

Hal ini dibuktikan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

dimana t hitung sebesar -4.307498 dengan nilai probabilitas yang 

dihasilkan sebesar 0.0000 < 0.05 maka  dapat disimpulkan bahwa total 

asset turnover memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Price Earning Ratio (PER) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

Harga saham  pada perusahaan yang terdaftar LQ45 periode 2016-2018. 

Hal ini dibuktikan dari hasil estimasi variabel Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan dimana t hitung sebesar 0.276598 dengan nilai 

probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.7827 > 0.05 maka  dapat 

disimpulkan bahwa Price Earning Ratio tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

5. Earning Per Share (EPS) terdapat pengaruh yang signifikan terhada Harga 

Saham pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2016-2018.  Hal 

ini dibuktikan dari hasil estimasi variabel Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan dimana t hitung sebesar 14.57289 dengan nilai 

probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0000 < 0.05 maka  dapat 

disimpulkan bahwa earning per share memiliki pengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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6. Price Book Value (PBV) terdapat pengaruh yang signifikan terhada Harga 

Saham pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2016-2018.  Hal 

ini dibuktikan dari hasil estimasi variabel. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan dimana t hitung sebesar 5.816120 dengan nilai 

probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0000 < 0.05 maka  dapat 

disimpulkan bahwa price book value memiliki pengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan. 

Perusahaan dapat meyakinkan para investor dengan lebih meningkatkan 

Return On Assets, Price Earning Ratio, Total Assets Turnover, menjaga 

nilai Debt to Equity Ratio karena bagaimanapun penggunaan hutang yang 

terlalu tinggi justru akan membuat investor tidak ingin terlibat atas risiko 

beban utang yang diderita perusahaan sewaktu-waktu, memperbaiki 

kinerja perusahaan demi mencapai penjualan yang maksimal dan faktor-

faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi harga saham sehingga 

perusahaan menjadi lebih baik lagi dan mempengaruhi minat para investor 

untuk berinvestasi, agar supaya dapat menunjang keberhasilan perusahaan 

sehingga akan tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dimasa 

yang akan datang.  
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2.  Bagi para investor 

Investor sebaiknya memperhatikan nilai ROA dan DER sebelum 

memutuskan untuk menginvestasikan modalnya pada suatu perusahaan, 

karena dari nilai ROA dan DER dapat menunjukkan besarnya return dan 

risiko yang akan diterima oleh investor atas investasinya tersebut. Selain 

itu, tidak kalah pentingnya jika investor juga memperhatikan dan 

menganalisis Tingkat suku bunga SBI dan Nilai tukar rupiah sebelum 

akhirnya memutuskan untuk bermain di pasar modal, karena ada 

kemungkinan berinvestasi pada tabungan, Sertifikat Bank Indonesia, 

obligasi atau pasar uang akan lebih memberikan keuntungan jika 

dibandingkan dengan berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya sebaiknya 

investor juga memperhatikan variabel lain dari faktor fundamental dan 

faktor kondisi ekonomi lainnya seperti Divident per Share dan Inflasi agar 

analisis atas kelayakan investasi saham dapat lebih akurat. 

3. Bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutny 

supaya dapat menggunakan faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh 

terhadap harga saham dan disarankan untuk menggunakan data 

fundamental bukan data Teknikal. 

4. Variabel Debt to Earning Ratio (DER) tidak terdapat pengaruh dan 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan. 

penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel 

lainnya seperti Debt to Asset Ratio (DAR) atau Debt  Service Ratio (DER) 


