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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Net Profit Margin 

(NPM), Debt To Total Asset (DTA) dan Current Ratio berpengaruh secara 

simultan terhadap Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan LQ 45 dan 

JII. Hasil tersebut dibuktikan dari hasil ui F dimana diperoleh F tabel  

sebesar 3,340, sedangkan F hitungnya diperoleh sebesar 58,701 sehingga dari 

perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh secara parsial terhadap Price Earning Ratio (PER) 

pada perusahaan LQ 45 dan JII yaitu Return On Equity (ROE), Return On 

Assets (ROA) berpengaruh sigifikan. Kesimpulan tersebut dibuktikan dari 

hasil uji t yang diperoleh hasil nilai t hitung > t tabel atau t hitung <- t, maka ada 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap 

Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan LQ 45 dan JII (Y). 

3. Berdasarkan hasil perbandingan koefisien regresi masing-masing variabel 

dapat diketahui besarnya pengaruh variabel tersebut, untuk Return On 

Equity (ROE) sebesar 0,360, Return On Assets (ROA) sebesar 0,421, Net 



97 

 

 

Profit Margin (NPM) sebesar 0,215, Debt To Total Asset (DTA) sebesar -

0,030 dan Current Ratio sebesar 0,090. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Return On Equity (ROE) mempunyai pengaruh 

terbesar terhadap Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan LQ 45 dan 

JII. 

 

5.2  SARAN 

Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yang meliputi: 

1. Bagi Investor 

a. Dalam upaya untuk memaksimalkan hasil investasi yang akan 

diperoleh maka para investor harus melakukan kajian terhadap 

pencapaian kinerja keuangan perusahaan, melalui analisis terhadap 

pencapaian kinerja keuangan maka dapat digunakan sebagai dasar 

dalam penetapan perusahaan yang akan digunakan untuk investasi. 

b. Para investor harus melakukan suatu perencanaan atas pencapaian 

kinerja keuangan perusahaan, dimana salah satunya yaitu dengan 

melakukan prediksi kinerja keuangan pada masa yang akan datang 

sehingga investasi yang dilakukan tidak mengalami kerugian. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel kinerja 

keuangan lain yang mempengaruhi Price Earning Ratio (PER) dan untuk 

menambah jangka waktu (periode) agar hasil penelitian berikutnya dapat 

lebih berkembang. 

 

 

 


