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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan  pada  hasil analisis data, kesimpulan yang bisa diambil

dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara bersama –sama  (simultan) variabel bebas yaitu variabel

fundamental (ROA, ROE, DER, EPS, PER, dan Beta)

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat

(Harga Saham). Sedangkan secara individu (parsial) variabel

DER mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga

saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai besaran probabilitas.

Sedangkan variabel ROA, ROE, EPS, PER dan Beta tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham

karena nilai thitung < ttabel dan tingkat signifikansi lebih dari 0,05.

Kontribusi variavel-variabel fundamental yaitu ROA, ROE,

DER, EPS, PER, dan Beta dalam menjelaskan pengaruhnya

terhadap harga saham yaitu 16,9% dan sisanya 83,1% di jelaskan

variabel fundamental lainya.

2. Berdasarkan nilai koefisien beta, variabel fundamental yang

dominan mempengaruhi harga saham adalah variabel DER. Hal

ini disebabkan karena nilai koefisien beta variabel DER tertinggi

dari pada lainya.
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5.2 SARAN

1. Bagi Investor diharapkan lebih memperhatikan  aspek

fundamental karena informasi tersebut merupakan cerminan

kinerja perusahaan dan sangat mempengaruhi harga saham. Salah

satu aspek fundamental yang harus diperhatikan atau dampat di

jadikan pertimbangan dalam penelitian ini yaitu DER debt equity

ratio. Karena dalam berinvestasi mempunyai resiko yang sangat

tinggi. Selain memperhatikan aspek fundamental perusahaan juga

harus memperhatikan aspek teknikal. Hal ini dilakukan selain

untuk meminimalkan resiko juga untuk memaksimalkan

keuntungan yang ingin diraih.

2. Bagi perusahaan karena terbukti bahwa variabel keuangan

mempunyai pengaruh terhadap harga saham, maka disarankan

bagi pihak perusahaan untuk membuat kebijakan terkait dengan

kinerja keuangan sebaik mungkin. Karena ini akan berpengaruh

terhadap harga saham perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah sampel

perusahaan dan memperluas variabel dan yang akan digunakan

untuk mengestimasi harga saham karena faktor fundamental dari

aspek keuangan masih banyak jumlahnya, diantaranya yang bisa

disarankan peneliti Book Value dan Tingkat Bunga Deposito.

Selain itu hasil penelitian yang dihasilkan akan lebih akurat jika

menambah dengan faktor-faktor eksternal seperti kurs mata uang,

keadaan politik dan ekonomi suatu negara sehingga akan lebih

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.


