
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel EPS dan 

ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham, hal ini ditunjukkan oleh tingkat 

signifikansi  EPS sebesar 0,079, dan Return on Asset sebesar 0,146.  Hal ini di 

dukung dari hasil pengujian koefisien determinasi sebesar sebesar 0,200 atau              

20,0 % artinya hanya 20% Variabel Harga Saham dipengaruhi oleh EPS dan ROA 

sedangkan sisanya sebesar 80,0% dipengaruhi oleh faktor lain. Namun koefisien 

Korelasi menunjukan hubungan yang kuat yaitu koefisien korelasi sebesar 0,615 

yang berada antara 0,60 – 0,799 artinya EPS (X1), dan ROA (X2) memiliki 

hubungan yang kuat terhadap  perubahan harga saham (Y) 

1. Kondisi rata-rata Earning Per Share pada tahun 2008-2009 untuk perusahaan 

telekomunikasi yang menjadi unit analisis penelitian mengalami kenaikan. 

Nilai EPS tertinggi dimiliki oleh perusahaan Telekomunikasi Indonesia. Hal 

ini disebabkan karena net income yang diperoleh cukup besar sehingga dengan 

kenaikan net income  ini merupakan kemampuan perusahaan yang sangat baik 

karena dapat menghasilkan EPS dengan nilai yang besar pula dan merupakan 

salah satu indikator utama keberhasilan suatu perusahaan untuk kesejahteraan 

(ekonomis) para pemegang sahamnya. 

2. Kondisi rata-rata Return On Investment pada tahun 2008-2009 untuk 

perusahaan telekomunikasi yang menjadi unit analisis penelitian mengalami 

kenaikan. Nilai ROI tertinggi dimilki oleh perusahaan Telekomunikasi 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena Telekomunikasi Indonesia mampu 

mengelola investasi yang didapat dari investor dan selanjutnya ditanamkan 

dalam bentuk aktiva dengan baik guna menghasilkan laba dari hasil 

opearasional. 

 



 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi investor yang ingin melakukan investasi dalam bentuk saham, sebaiknya 

melakukan penelitian lebih mendalam, baik dalam melakukan pengukuran 

kinerja keuangan maupun non keuangan, selain itu harus mempetimbangkan 

pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham di masa yang 

akan datang. 

2. Bagi perusahaan, mendapatkan modal dari penjualan saham jauh lebih baik 

daripada mencari pinjaman. Untuk itu perusahaan harus menjaga kinerjanya 

sehingga investor tetap menaruh kepercayaan bahwa investasinya pada 

perusahaan tersebut tetap aman. Perusahaan juga harus memperhatikan Return 

On Investment dimana merupakan kemampuan perusaahaan untuk 

mengasilkan laba dan Earning Per Share yang merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik.  

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang antara 

lain hanya menggunakan dua rasio keuangan, maka sebaiknya peneliti lain 

menggunakan atau menambahkan rasio keuangan lainnya untuk menambah 

keakuratan analisis yang dapat mempengaruhi terbentuknya harga saham di 

pasar modal khususnya sektor telekomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


