
79

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1       Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Kondisi Perkembangan return on investment, earning per share dan harga

saham pada sektor industri otomotif dan komponen yang listing di Bursa Efek

Indonesia Periode 2009-2014 dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Return on investment pada sektor industri otomotif dan komponen dari

tahun 2009-2014, secara rata - rata kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba (return) dari investasi asset yang ditanamkan dapat

dikatakan tinggi.

b) Earning per share pada sektor industri otomotif dan komponen dari tahun

2009-2014 menunjukkan bahwa perusahaan otomotif dan komponen

mampu mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan

cukup baik. Perusahaan dengan earning per share terendah adalah PT.

Prima Alloy Steel, karena presentase penurunan harga saham lebih besar

daripada presentase penurunan laba per lembar saham. Rasio EPS tertinggi

secara rata-rata berasal dari EPS PT.Goodyear Indonesia, hal ini

disebabkan karena presentase kenaikan harga saham lebih besar daripada

presentase kenaikan laba per lembar sahamnya.

c) Rata-rata harga saham yang dilihat dari harga saham penutupan (closing

price) tiap akhir tahun pada perusahaan otomotif dan komponen dari tahun

2009-2014 cukup stabil. Hal ini disebabkan stabilnya jumlah permintaan

pada saham perusahaan otomotof. Harga saham yang paling tinggi dimiliki

oleh PT.Astra International dan berada diatas rata-rata harga saham

seluruh industri otomotif dan komponen, hal ini disebabkan oleh

meningkatnya laba perusahaan dan meningkatnya nilai laba bersih dari

penjualan. Harga saham terendah diperoleh oleh PT.Prima Alloy Steel dan

jauh berada di bawah rata-rata. Hal dikarenakan adanya penurunan laba
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usaha pada perusahaan tersebut dan meningkatnya nilai hutang dari pihak

eksternal.

2. Pengaruh return on investment, dan earning per share terhadap harga saham

pada sektor industri otomoti dan komponen yang listing di Bursa Efek

Indonesia periode 2009-2014 secara simultan dan parsial

a) Besarnya pengaruh dari returm on investment dan earning pershare

terhadap harga saham adalah sebesar 23,5% dan sisanya sebesar 76,5%

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Secara statistik berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa returm

on investment dan earning pershare berpengaruh terhadap harga saham.

b) Besarnya pengaruh returm on investment terhadap harga saham sebesar

7,29%. Hasil uji parsial terbukti bahwa terdapat pengaruh returm on

investment terhadap harga saham.

c) Besarnya pengaruh earning pershare terhadap harga saham sebesar

16,20%. Hasil uji parsial terbukti bahwa terdapat pengaruh earning

pershare terhadap harga saham.

5.2       Saran

Berdasarkan kesimpulan maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Agar dapat meningkatkan kinerja return, maka perusahaaan harus

meningkatkan penjualannya supaya dapat menarik investor untuk melakukan

investasi pada perusahaan tersebut sehingga harga saham suatu prusahaan

dapat meningkat.

2.  Bagi Investor

Disarankan kepada para investor bahwa sebelum mengambil keputusan

berinvestasi pada sektor industri otomotif dan komponen sebaiknya juga

mempertimbangkan sub sektor industri lainnya yang dapat memberikan

keuntungan maksimal dari investasinya.
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3. Bagi Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian-penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel faktor

fundamental yang lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham, karena

masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap harga saham, misalnya

kebijakan dividen, rasio likuiditas, kondisi makro ekonomi dan lain-lain.


