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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun 

dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan variabel – 

variabel independen terhadap Harga Saham sebagai berikut: 

1. Book Value (BV) memberikan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013. 

2. Debt to Equity Ratio (DER) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2013. 

3. Debt to Asset Ratio (DAR) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2013. 

4. Return on Asset (ROA) memberikan pengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013. 

5. Secara simultan bahwa variabel Book Value (BV), Debt to Equity Ratio 

(DER), Debt to Asset Ratio (DAR), Return on Asset (ROA) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Harga Saham pada perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 
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5.2 Rekomendasi 

Dalam penelitian ini terdapat rekomendasi yang diajukan oleh peneliti, adapun 

rekomendasi tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Walaupun secara parsial maupun simultan Book Value (BV) dan Return on 

Asset (ROA) mempengaruhi harga saham, perusahaan hendaknya terus 

berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan, dengan peningkatan dalam 

rasio-rasio keuangan yang lain yang tentunya akan berdampak pada 

peningkatan perolehan laba dan penjualan  dan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam menanamkan modalnya sehingga akan direspon positif oleh 

investor dan akan meningkatkan harga sahamnya. Sedangakan debt to equity 

ratio (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan (bersifat positif) terhadap 

harga saham karena memungkinkan terjadinya pembengkakan hutang yang 

besar Peneliti merekomendasikan menaikkan jumlah modal perusahaan dari 

penjualan sehingga laba bersih menjadi meningkat dan laba tersebut akan 

dikelola untuk mengurangi jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Melakukan investasi sebaiknya lebih memperhatikan variabel Book Value 

(BV) dan Return on Asset (ROA) dengan melihat penjualan dan total laba 

bersih perusahaan serta jumlah saham yang beredarnya karena berdasarkan 

penelitian ini variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham sedangkan debt to equity ratio (DER) tidak memiliki pengaruh 
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yang signifikan karena memungkinkan terjadinya pembengkakan hutang 

yang besar.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Dalam penelitian selanjutnya, variabel Independen  yang digunakan 

hendaknya tidak hanya Book Value (BV), Debt to Equity Ratio (DER), 

Debt to Asset Ratio (DAR), Return on Asset (ROA) saja penulis 

merekomendasikan  faktor fundamental perusahaan lainnya yang dapat 

mempengaruhi harga saham seperti  Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Book Value Per Share (BVS), Price Book Value 

(PBV), Return On Equity (ROE).  

b. selain itu Periode pengamatan relatif pendek, pada penelitian ini hanya 

menggunakan rentang waktu sebanyak 3 tahun yaitu 2011-2013. Penulis 

merekomendasikan agar diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan jangka waktu lebih panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


