
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

4. Earning per Share (EPS) mempunyai hubungan yang sangat kuat 

dengan perubahan harga saham pada perusahaan industri makanan 

dan minuman, yaitu sebesar 0.920. Tanda positif menandakan bahwa 

hubungan antara Earning Per Share (EPS) dengan perubahan harga 

saham searah, artinya apabila Earning Per Share (EPS) naik, maka 

perubahan harga saham juga naik, dan sebaliknya. Dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), diperoleh nilai 

signifikansi untuk Earning Per Share (EPS) sebesar 0.000. Terlihat 

bahwa nilai signifikansi untuk variabel independen Earning Per Share 

(EPS) lebih kecil dari 5% (0.05). Atau dilihat dari nilai t hitung untuk 

variabel Earning Per Share (EPS) yaitu sebesar 8.726, terlihat bahwa 

nilai t hitung untuk variabel independen Earning Per Share (EPS) lebih 

besar dari t tabel (1.761). Dengan demikian dapat kita katakan bahwa 

variabel independen Earning Per Share (EPS) mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap  perubahan harga saham. 

5. Price Earning Ratio (PER) mempunyai hubungan yang sangat rendah 

dengan perubahan harga saham pada perusahaan industri makanan 

dan minuman yaitu sebesar -0.101. Tanda negatif menandakan bahwa 

hubungan antara Price Earning Ratio (PER) dengan perubahan harga 

saham terbalik, artinya apabila Price Earning Ratio (PER) naik, maka 

perubahan harga saham turun, atau apabila Price Earning Ratio (PER) 

turun, maka perubahan harga saham naik. Dengan menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), diperoleh nilai signifikansi untuk 

Price Earning Ratio (PER) sebesar 0.920. Terlihat bahwa nilai 

signifikansi untuk variabel independen Price Earning Ratio (PER) lebih 



besar dari 5% (0.05). Atau dilihat dari nilai t hitung untuk variabel Price 

Earning Ratio (PER) yaitu sebesar -0.102, terlihat bahwa nilai t hitung 

untuk variabel independen Price Earning Ratio (PER), lebih kecil dari t 

tabel (1.761). Dengan demikian dapat kita katakan bahwa variabel 

independen Price Earning Ratio (PER), tidak mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap  perubahan harga saham. 

6. Antara Earning per Share (EPS) dan Price Earning Ratio  (PER) 

secara simultan dengan perubahan harga saham pada perusahaan 

industri makanan dan minuman memiliki hubungan yang sangat kuat 

yaitu sebesar 0.920. Sedangkan pengaruh Earning Per Share (EPS) 

dan Price Earning Ratio (PER) terhadap perubahan harga saham 

sebesar 84.64%, dan sisanya sebesar 15.36% dipengaruhi oleh faktor-

faktor diluar Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER). 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0.05), 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi secara 

keseluruhan untuk variabel independen lebih kecil dari 5% (0.05), atau 

nilai F hitung yaitu 38.536 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3.7389, 

dengan demikian dapat kita katakan bahwa model regresi yang 

didapat dari hubungan antara Earning per Share (EPS) dan Price 

Earning Ratio (PER) dengan perubahan harga saham dapat digunakan 

untuk memprediksi perubahan harga saham. Atau dapat dikatakan 

bahwa Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap perubahan  harga saham. 

 
5.2 Saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka penulis 

berusaha mencoba memberikan saran-saran yang bermanfaat, antara lain 

yaitu: 

1. Bagi Investor, dalam melakukan investasi di pasar modal khususnya 

pada saham, sebaiknya tidak terpaku untuk memperhatikan hanya 



pada faktor-faktor fundamental saja namun juga perlu memperhatikan 

faktor-faktor di luar faktor fundamental (Non-fundamental) seperti 

keadaan sosial, politik, dan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan 

oleh publik karena hal ini mempunyai pengaruh yang cukup besar 

terhadap fluktuasi harga saham. Sehingga kita dapat meminimalisir 

risiko dan kerugian agar dapat memperoleh tingkat keuntungan yang 

kita harapkan. 

2. Bagi perusahaan (emiten), selain memacu laba sebesar mungkin 

dalam meningkatkan harga sahamnya, perlu juga memperhatikan 

banyaknya faktor luar yang terkait, contohnya gejolak perekonomian 

yang akan mempengaruhi perusahaan, sehingga perusahaan dapat 

lebih meningkatkan kinerjanya secara menyeluruh dalam segenap 

aspek secara efektif. 

3. Bagi peneliti lain, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi harga saham selain faktor-faktor yang 

diteliti pada skripsi ini. Diharapkan dengan menambah faktor lain, 

informasi yang mempengaruhi harga saham akan lebih lengkap dan 

menyeluruh. 


