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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab IV, maka akan ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Kondisi Earning Per Share dan Price Earning Ratio pada perusahaan 

tambang di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. 

a. Kondisi rata-rata earning per share pada tahun 2007-2008 untuk 

perusahaan tambang pada penelitian ini meningkat. Kenaikan EPS ini 

disebabkan adanya naiknya net income (EAT), kenaikan EAT 

disebabkan adanya kenaikan penjualan dan penurunan biaya 

operasional dengan jumlah saham yang  beredar turun. Sedangkan 

pada tahun 2008-2009, rata-rata earning per share mengalami 

penurunan. Penurunan nilai EPS ini dapat disebabkan karena net 

income (EAT) yang diperoleh dalam jumlah kecil. Semakin tinggi nilai 

EPS yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan semakin besar pula 

keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan  semakin besar 

pula investor yang akan membayar atas saham perusahaan. 

b. Kondisi rata-rata price earning ratio pada tahun 2007-2008 untuk 

perusahaan tambang pada penelitian ini menurun. Penurunan PER 

dapat disebabkan oleh harga saham yang kecil dan naiknya jumlah 

EPS selama periode 2007-2008. Sedangkan pada tahun 2008-2009, 

rata-rata price earning ratio meningkat. Kenaikan nilai PER ini 

disebabkan oleh harga saham yang besar dan turunnya nilai EPS 

selama periode 2008-2009. Faktor-faktor konstan lain yang 

mempengaruhi naik-turunnya PER yaitu dividen payout ratio, tingkat 

keuntungan yang di dapat perusahaan dan pertumbuhan dividen. 

2. Kondisi  perubahan harga saham pada tahun 2007-2008 untuk perusahaan 

tambang pada penelitian ini menurun. Turunnya perubahan harga saham 
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perusahaan mencerminkan kurang baiknya nilai perusahaan dari kaca 

investor, karena harga saham dari tahun ke tahun cenderung lebih kecil. 

Perubahan harga saham pada tahun 2008-2009 meningkat. Naiknya 

perubahan harga saham perusahaan mencerminkan baiknya nilai 

perusahaan dari kaca investor, karena harga saham dari tahun ke tahun 

cendrung lebih besar. Naiknya harga saham timbul karena tingkat 

permintaan dan penawaran investor. 

3. Hasil perhitungan korelasi berganda (R) adalah sebesar 0,473 yang masuk 

dalam kategori sedang (cukup kuat), artinya antara Earning Per Share dan 

Price Earning Ratio dengan perubahan harga saham terjadi hubungan 

yang cukup kuat. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,224 atau 

22,4% sedangkan 77,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Berdasarkan uji hipotesis secara simultan, EPS dan 

PER berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham. Pengujian 

hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa EPS tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham sedangkan PER juga tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk 

membantu menentukan apakah investor harus membeli, menahan atau 

menjual investasi tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor 

fundamental seperti earning per share dan price earning ratio. Tetapi 

investor juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor teknikal seperti 

permintaan dan penawaran terhadap saham. Investor juga harus 

mengetahui perkembangan yang terjadi di setiap perusahaan dengan 

melihat prospek perusahaan dalamm bentuk laporan keuangan yang 
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memuat aset dan passiva, hambatan yang dialami oleh perusahaan serta 

return yang akan didapat investor. Sehingga para investor tidak akan 

mengalami kerugian yang besar dalam menginvestasikan modalnya, 

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

meningkatkan harga sahamnya, perlu juga memperhatikan banyak faktor 

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, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain 

hanya menggunakan dua rasio keuangan yaitu EPS dan PER, hanya 

mengambil sampel 10 perusahaan yang dipilih secara purposive sampling 

dengan periode pengamatan yang pendek yaitu 3 tahun, sehingga berakibat 

pada hasil peneliti dan tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi 

pada seluruh perusahaan. Maka sebaiknya peneliti lain menggunakan atau 

menambah rasio keuangan lainnya untuk menambah keakuratan analisis, 

memperpanjang periode pengamatan, serta menambah jumlah sampel 

perusahaan yang dapat mempengaruhi perunahan harga saham pada 

perusahaan tambang. 

 


