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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai tahap akhir penulisan

skripsi ini terdapat beberapa hal yang disimpulkan, kesimpulan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

5.1.1. Perkembangan Struktur Modal pada Sektor Property dan Real Estate

yang Tercatat di BEI Periode 2010-2014

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan DER

(Debt to Equity Ratio) pada sektor property dan real estate periode 2010-2014,

DER tertinggi selama 5 (lima) tahun yaitu pada perusahaan Ciputra Development

Tbk dengan nilai rata-rata 0,77%. Tingginya DER pada perusahaan Ciputra

Development Tbk menunjukkan bahwa ekuitas lebih tinggi dari modal sendiri.

Semakin tinggi DER akan meningkatkan tingkat risiko investor karena akan

berdampak pada harga saham yang menurun. DER terendah selama 5 (lima) tahun

yaitu pada perusahaan Alam Sutera Realty Tbk dengan nilai rata-rata 170,60%.

5.1.2. Perkembangan Earning Per Share (EPS) pada Sektor Property dan

Real Estate yang Tercatat di BEI Periode 2010-2014

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan EPS

(Earning Per Share) pada sektor property dan real estate periode 2010-2014, EPS

tertinggi selama 5 (lima) tahun yaitu pada perusahaan Lippo Karawaci Tbk

dengan nilai rata-rata Rp 135,85 per lembar saham. Tingginya EPS pada

perusahaan Lippo Karawaci Tbk menunjukkan bahwa semakin tinggi selisih

dalam laba pada perusahaan akan dicatat dalam laba per lembar saham akan

semakin besar. EPS terendah selama 5 (lima) tahun yaitu pada perusahaan

Bakrieland Development Tbk dengan nilai rata-rata Rp 47,76 per lembar saham.
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5.1.3. Perkembangan Harga Saham pada Sektor Property dan Real Estate

yang Tercatat di BEI Periode 2010-2014

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan harga

saham pada sektor property dan real estate periode 2010-2014, harga saham

tertinggi selama 5 (lima) tahun yaitu pada perusahaan Lippo Karawaci Tbk

dengan nilai rata-rata Rp 854 dan nilai harga saham terendah selama 5 (lima)

tahun dari tahun 2010-2014 yaitu pada perusahaan Bakrieland Development Tbk

dengan nilai rata-rata Rp 86. Sedangkan harga saham tertinggi dari seluruh

perusahaan selama 5 (lima) tahun yaitu perusahaan Ciputra Development Tbk

sebesar Rp 1.250 pada tahun 2014.

5.1.4. Pengaruh Struktur Modal dan Earning Per Share (EPS) Terhadap

Harga Saham pada Sektor Property dan Real Estate yang Tercatat di

BEI Periode 2010-2014

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 dapat diperoleh nilaiF untuk pengaruh DER (X ) dan EPS (X ) terhadap harga saham (Y)

sebesar 21,272. Dapat dilihat dari hasil perbandingan antara F dan F
yang menunjukkan nilai F untuk pengaruh DER (X ) dan EPS (X )
terhadap harga saham sebesar 21,272 dan nilai F 3,34 yaitu 21,272 ≥ 3,34

dan signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan yang dipakai sebesar 5%

(0,000 < 0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil analisis regresi tersebut

menunjukkan bahwa DER (X ) dan EPS (X ) berpengaruh signifikan terhadap

harga saham (Y) pada sektor property dan real estate yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2010-2014.

5.1.5. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Harga Saham pada Sektor

Property dan Real Estate yang Tercatat di BEI Periode 2010-2014

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t untuk

pengaruh DER (X ) terhadap harga saham (Y) sebesar 0,762. Dilihat dari hasil

perbandingan antara t dan t yang menunjukkan nilai t sebesar
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0,762 dan nilai t 2,0518 yaitu 0,762 < 2,0518 dan signifikan lebih besar dari

derajat kepercayaan yang dipakai sebesar 0,05 atau 5% (0,453 > 0,05) maka H
diterima dan H ditolak karena hipotesis yang diajukan pada bab 2 tidak dapat

diterima atau ditolak. Hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa DER

(X ) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada sektor property dan real

estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.

5.1.6. Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham pada

Sektor Property dan Real Estate yang Tercatat di BEI Periode 2010-

2014

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t untuk

pengaruh EPS (X ) terhadap harga saham (Y) sebesar 6,613. Dilihat dari hasil

perbandingan antara t dan t yang menunjukkan nilai t sebesar

6,613 dan nilai t 2,0518 yaitu 6,613 > 2,0518 dan signifikan lebih kecil dari

derajat kepercayaan yang dipakai sebesar 0,05 atau 5% (0,000 < 0,05) maka H
ditolak dan H diterima. Hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa EPS

(X ) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada sektor property dan real

estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang

diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. DER yang baik adalah DER yang kurang dari 50%, bagi perusahan

pada sektor property dan real estate yang memiliki DER melebihi 50%

seperti perusahaan Alam Sutera Realty Tbk, Bakrieland Development

Tbk, Lippo Karawaci Tbk dan Pakuwon Jati Tbk dapat mengurangi

hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan beberapa perusahaan yang

memiliki obligasi sebaiknya digunakan untuk konversi.

2. EPS yang rendah pada perusahaan seperti Sentul City Tbk, Bakrieland

Development Tbk dan Pakuwon Jati Tbk mengakibatkan harga saham
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yang ikut turun, hal ini sebaiknya diperbaiki oleh setiap perusahaan yang

memiliki EPS rendah agar potensi dalam perusahaan ditingkatkan

kembali.

3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel

bebas (independent) lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham pada

perusahaan.

4. Bagi para investor yang berminat investasi dalam sektor property dan real

estate sebaiknya investor dapat melihat dahulu kondisi dan perkembangan

perusahaan agar investor yang menanamkan sahamnya dalam perusahaan

property dan real estate pada perusahaan yang tepat dan baik kondisinya.


