
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpuan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis faktor 

fundamental terhadap harga saham pada sektor otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:

1. Kondisi Return on Equity (ROE), Earning per share (EPS) dan Price 

earning ratio (PER) sebagai berikut : 

- Return on Equity (ROE) pada setiap perusahaan mengalami fluktuasi. 

Hal ini dikarenakan Return on Equity dipengaruhi oleh besarnya 

Earning Aftrer Tax dan Total Equity yang dimiliki oleh masing-

masing perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai ROE tertinggi 

selama periode 2009-2013 adalah PT Indomobil Sukses Internasional 

Tbk sebesar 42.8% pada tahun 2010, sedangkan perusahaan yang 

memiliki nilai terendah adalah PT Multistrada Arah Sarana Tbk 

sebesar 0.09% pada tahun 2012. 

- Earning per share(EPS) pada setiap perusahaan mengalami fluktuasi. 

Hal ini dikarenakan Earning per share dipengaruhi oleh besarnya 

Earning After Tax dan Total Shares yang dimiliki oleh masing-masing 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai EPS tertinggi selama 



periode 2009-2013 adalah PT Astra Internasional Tbk sebesar Rp 5244 

pada tahun 2011, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai EPS 

terendah adalah PT Multistrada Arah Sarana Tbk sebesar Rp 2 pada 

tahun 2012 dan 2013 secara berturut-turut. 

- Price earning ratio (PER) pada setiap perusahaan mengalami 

fluktuasi. Hal ini dikarenakan Price earning ratio dipengaruhi oleh 

besarnya stock price dan EPS yang dimiliki oleh masing-masing 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai PER tertinggi selama 

periode 2009-2013 adalah PT Multistrada Arah Sarana Tbk sebesar 

263.65 pada tahun 2012, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai 

terendah adalah PT Indospring Tbk sebesar 0.6 pada tahun 2009. 

- Rata-rata harga saham perusahaan otomotif dan komponennya periode 

2009-2013 relatif mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal 

ini dikarenakan kemampuan masing-masing perusahaan dalam 

menghasilkan laba dan ekspektasi investor terhadap perusahaan 

otomotif. Perusahaan yang memiliki nilai harga saham tertinggi adalah 

PT Astra Internasional Tbk sebesar Rp 74.000 pada tahun 2011, 

sedangkan perusahaan yang memiliki nilai harga saham terendah 

adalah PT Multistrada Arah Sarana Tbk sebesar Rp 205 pada tahun 

2009. 

2. Hasil penelitian secara parsial pengaruh Faktor Fundamental 

berdasarkan ROE, EPS dan PER terhadap Harga Saham sebagai 

berikut : 



- Return on Equity (ROE) secara statistik tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikan 0.844. Dengan 

demikian H0 diterima yang berarti Return on Equity tidak memiliki 

pengaruh positif secara signifikan terhadap harga saham. 

- Earning per share (EPS) secara statistic berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham dengan nilai signifikan 0.000. Dengan demikian 

H0 ditolak yang berarti Earning per sharememiliki pengaruh positif 

secara signifikan terhadap harga saham. 

- Price earning ratio (PER) secara statistik tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikan 0.423. Dengan 

demikian H0 diterima yang berarti Price earning ratiotidak memiliki 

pengaruh positif secara signifikan terhadap harga saham. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Return On Equity (ROE), Earning 

Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) secara bersama-sama memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham. Pada uji f angka signifikansi 

sebesar 0,000 yang memiliki nilai dibawah 0,05.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diharapkan dapat menjadi 

masukan yang berguna, sebagai berikut : 

1. Bagi investor dan calon investor 

Para investor dan calon investor yang hendak melakukan investasi 

sebaiknya melihat dan menganalisis terlebih dahulu dalam memilih 

perusahaan dengan mempertimbangkan rasio Earning per share, 



karena dalam penelitian ini rasio tersebut yang berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Para investor dapat 

membandingkan Earning Per Share perusahaan lain yang sejenis 

dan juga melihat data EPS tahun sebelumnya, dengan hal tersebut 

dapat terlihat perusahaan yang memiliki produktifitas paling kuat 

dan dapat menguntungkan di masa yang akan datang. Selain itu 

investor juga disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi harga saham seperti faktor makro 

ekonomi, nilai tukar mata uang dan lain-lain dan hendaknya 

mempertimbangkan psikologi harga pasar secara umum. 

2. Bagi perusahaan 

Perusahaan-perusahaan Otomotif dan komponennya diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja keungan perusahaan dan menjaga 

kestabilannya sehingga rasio ROE dan PER akan meninkat. 

Dengan meningkatnya rasio tersebut, maka diharapkan minat 

investor terhadap saham akan semakin meningkat. Meningkatnya 

minat investor terhadap saham suatu perusahaan cenderung akan 

meningkatkan harga saham perusahaan. 

3. Bagi pengembang ilmu 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih 

dalam mengenai permasalahan ini disarankan agar periode 

penelitian lebih lama, misalnya 10 tahun. Karena dalam 

penelitian ini peneliti hanya mengambil jangka waktu 



penelitian lima tahun dari tahu 2009-2013. Dengan jangka 

waktu penelitian yang lebih lama, akan memberikan hasil 

penelitian yang lebih maksimal. 

b. Memasukan variabel tambahan lain yang masih jarang diteliti 

sebagai variabel yang diduga mempengaruhi harga saham 


