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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil analisis pada penelitian dengan judul “Pengaruh Earning Per 

Share (EPS) dan Price to Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham pada 

perusahaan Manufaktur Sektor Industri dasar dan kimia Sub sektor semen yang 

Terdaftar di BEI Periode 2010-2014, maka dapat disimpulkan :  

1. Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Price to Book Value (PBV) 

Terhadap Harga Saham Secara Parsial pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Semen Periode 2010-2014. 

a. Variabel EPS (  ) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Tingkat signifikansi EPS sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga EPS dikatakan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham  

b. Variabel PBV (  ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sub sektor semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Tingkat signifikansi 

PBV sebesar 0,195 > 0,05 sehingga PBV dikatakan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

2. Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Price to Book Value (PBV)  

Terhadap Harga Saham Secara Simultan pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Rokok Periode 2010-2014 

a. Variabel EPS (X1), PBV (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham  perusahaan manufaktur sub sektor semen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Tingkat 

signifikansi variabel EPS dan PBV sebesar 0,000 < 0,05 sehingga 

variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dikemukakan beberapa saran antara 

lain: 

1. Bagi para investor dan para pelaku pasar modal yang akan berinvestasi 

pada  saham perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

hendaknya mempertimbangkan metode analisis yang akan digunakan 

untuk memprediksi pergerakan harga saham perusahaan, Karena variable 

price to book value yang penulis teliti tidak berpengaruh terhadap harga 

saham maka investor dapat memilih rasio lain selain rasio price to book 

value atau metode yang mampu di pahami investor dan ditetapkan dalam 

nilai yang terkandung dalam saham yang akan dibelinya. 

2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya disarankan 

untuk menambah variabel selain Earning Per Share (EPS) dan Price to 

Book Value (PBV) dan diharapkan objek penelitian yang diteliti selain 

pada saham Perusahaan Semen, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan 

yang berbeda. 

3. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang semen khususnya seorang 

manajemen perusahaan harus dapat menjaga kestabilan kinerja perusahaan 

dengan melakukan analisa terhadap laporan keuangannya sehingga 

manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan atau kebijakan 

sesegera mungkin guna mengatasi penurunan harga saham. 

 

 

 

 

 


