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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.2 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun 

dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap Harga Saham sebagai berikut : 

1. Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara parsial terhadap Harga Saham 

dengan nilai sebesar 8,316 pada perusahaan food and beverage yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

2. Ratio On Asset (ROA) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Harga Saham  

dengan nilai sebesar 0,580  pada perusahaan food and beverage yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

3. Book Value (BV) berpengaruh secara parsial terhadap Harga Saham dengan 

nilai sebesar 5,982 pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014. 

4. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara parsial terhadap Harga Saham 

dengan nilai sebesar 3,738 pada perusahaan food and beverage yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

5. Secara simultan bahwa variabel Earning Per Share (EPS), Ratio On Asset 

(ROA), Deviden Payout Ratio (DPR), Book Value (BV) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Harga Saham dengan 

nilai sebesar 35,647 pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 
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6. R square sebesar 0,803 dapat dikatakan bahwa perubahan variabel dependen 

harga saham (Y) sebesar 80,3% terhadap variabel Earning Per Share (EPS) 

(X1), Ratio On Asset (ROA) (X2), Book Value (BV) (X3) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) (X4), sedangkan sisanya 19,7% disebabkan oleh faktor lain yang 

tidak ada dalam model ini. 

7. R = 0,896 artinya kuatnya hubungan antar variabel independen (X) bersama-

sama terhadap variabel (Y) yaitu 89,6. 

5.2 Saran  

Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka implikasi manajerial yang dapat 

peneliti ajukan sebagai berikut :  

1. Untuk para manajer perusahaan, agar lebih memperhatikan  Earning Per 

Share (EPS), Book Value (BV) dan Debt to Equity Ratio (DER) Karena 

faktor – faktor tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi nilai Harga 

Saham perusahaan. 

2. Bagi para investor dalam penanaman modal kerja juga harus 

mempertimbangkan seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan sehingga para investor 

bisa mendapatkan keuntungan maksimal dalam berinvestasi. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan rasio Earning Per Share (EPS), Ratio On 

Asset (ROA), Book Value (BV) dan Debt to Equity Ratio (DER)  untuk 

menilai seberapa besar pengaruhnya terhadap harga saham. Untuk selanjutnya 

diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan   melakukan  
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penelitian  tentang   pengaruh  kurs  mata  uang  dan   suku bunga, karena 

faktor tersebut juga dapat mempengaruhi nilai harga saham perusahaan. 

4. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap Harga Saham perusahaan 

sebaiknya mendapatkan perhatian sebelum mengambil keputusan investasi. 

Sehingga tidak hanya rasio Earning Per Share (EPS), Ratio On Asset (ROA), 

Book Value (BV) dan Debt to Equity Ratio (DER) tetapi juga dapat 

menggunakan rasio-rasio lainnya yang dapat mempengaruhi Harga Saham 

perusahaan. Seperti Pertumbuhan Perusahaan (Revenue Growth), PER (Price 

Earning Ratio), GPM (Gross Profit Margin), dan NPM (Net Profit Margin). 


