
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian tentang “Pengaruh Return

On Asset (X1), Return On Equity (X2), dan Earning Per Share (X3) Terhadap Harga

Saham (Y) Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2010 - 2014” , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian 12 perusahaan Petambangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2010-2014 menggambarkan bahwa Rata-rata tertinggi nilai

ROA dan ROE perusahaan Pertambangan sepanjang tahun 2010-2014 dimiliki

oleh PT. Resources Alam Indonesia Tbk. yaitu sebesar 23.73%, 37.84%.

sedangkan rata – rata nilai tertinggi EPS dimiliki oleh PT. Indo Tambangraya

Megah Tbk yaitu sebesar 2203.31. Kemudian untuk rata-rata ROA terkecil

dimiliki oleh PT Adaro Energi Tbk. yaitu sebesar 5.47%, sedangkan untuk nilai

ROE dan EPS terkecil dimiliki oleh PT. Radiant Utama Interinsco Tbk sebesar

8.07% dan 36.74.

2. Dari hasil analisis data secara simultan bahwa variable Return On Asset (ROA),

Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) dalam penelitian ini

disimpulkan bahwa variable independen tersebut secara bersama – sama

berpengaruh terhadap variable dependen yaitu harga saham. Hal ini didasarkan

pada nilai Fhitung sebesar 6.030 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 yang

berarti memiliki signifikansi lebih kecil dari 0.05

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dari pengaruh return on

asset, return on equity, earning per share terhadap harga saham secara parsial

yaitu sebagai berikut :



 Dari hasil data secara parsial diperoleh hasil bahwa variable Return On

Asset (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif

terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi

Return On Asset (ROA) 0.908 yang berarti bahwa lebih besar dari 0.05.

jadi hipotesis yang menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham ditolak dan tidak

terbukti.

 Dari hasil data secara parsial diperoleh hasil bahwa variable Return On

Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif

terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi

Return On Equity (ROE) 0.611 yang berarti bahwa lebih besar dari 0.05.

jadi hipotesis yang menyatakan bahwa Return On Equity (ROE)

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham ditolak

dan tidak terbukti.

 Dari hasil data secara parsial diperoleh hasil bahwa variable Earning Per

Share (EPS) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap

harga saham. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi Earning Per

Share (EPS) 0.000 yang berarti bahwa lebih kecil dari 0.05. jadi

hipotesis yang menyatakan bahwa Earning Per Share (EPS) memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham diterima dan telah

terbukti.



5.2 SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas diberikan saran sebagai berikut :

1. bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan

investasi saham pada perusahaan pertambangan dengan melihat kondisi

perusahaan melalui  rasio profitabilitas

2. Bagi penelitian berikutnya

diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan dan menambahkan

variabel untuk diteliti agar hasil penelitian yang diperoleh akan lebih maksimal

dan kesalah lebih sedikit.

3. Bagi Perusahaan

Manajemen perusahaan harus dapat menjaga kestabilan kinerja perusahaan

dengan melakukan analisa terhadap laporan keuangannya sehingga dapat

mengambil kebijakan sesegera mungkin guna mengatasi penurunan harga

saham.


