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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan interprestasi hasil maka kesimpulan yang diambil 

dari penelitian dengan judul “Analisis pengaruh Return On Assets, Price Earning 

Ratio, dan Gross Profit Margin terhadap harga saham pada perusahaan sektor 

pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013”. Adalah sebagai 

berikut:  

1. Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.  

2. Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.  

3. Gross Profit Margin (GPM) tidak berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2013.  

4. Return On Assets (ROA), Price Earning Ratio (PER), dan Gross Profit Margin 

(GPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2013.  
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5.2 Rekomendasi 

Dalam penelitian ini terdapat rekomendasi yang diajukan oleh peneliti, adapun 

rekomendasi tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi investor  

Investor maupun calon investor diharapkan lebih teliti mengamati perkembangan 

kinerja perusahaan, sehingga dalam berinvestasi dapat memperoleh return yang 

diharapkan. Investor juga perlu meningkatkan kemampuan pemahamannya 

terhadap variabel-variabel yang terkait dengan instrumen pasar modal (harga 

saham) oleh karena itu sebaiknya investor menggunakan informasi yang terdapat 

dalam laporan keuangan serta berbagai rasio keuangan dengan penekanan pada 

Return On Assets (ROA) dan Price Earning Ratio (PER) dikarenakan dalam 

penelitian ini rasio tersebut berpengaruh secara parsial terhadap harga saham . 

2. Bagi perusahaan sektor pertanian  

Perusahaan sebaiknya memperhatikan hasil dari rasio keuangan perusahaan agar 

bisa mendapatkan laba yang lebih maksimal untuk mengoperasikan aktivitas 

perusahaan. Dan dapat meningkatkan kepercayaan investor yang nantinya 

berminat untuk menanamkan modal sehingga perusahaan dapat menaikkan harga 

sahamnya. Selain itu perusahaan tidak hanya melihat kinerja keuangan 

perusahaan saja akan tetapi melihat faktor –faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham perusahaan seperti Return On Assets (ROA) dan Price Earning 
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Ratio (PER) sehingga investor tidak meragukan dan tidak berhenti untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian selanjutnya diharapkan menambah rasio keuangan lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio 

solvabilitas. Serta menggunakan semua jenis perusahaan yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian sehingga dapat mencerminkan 

reaksi pasar modal secara keseluruhan ataupun menambah jumlah periode 

pengamatan penelitian. 

 

 


