
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Dari hasil analisis pada penelitian dengan judul “Pengaruh Price Earning 

Ratio (PER) dan Risiko Saham terhadap Return Saham perusahaan pada 

Industri Rokok yang di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011”, maka 

dapat disimpulkan : 

1. Kondisi Price Earning Ratio (PER) perusahaan pada Industri Rokok di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

Berdasarkan pembahasan, kondisi Price Earning Ratio (PER) perusahaan 

pada Industri Rokok yang Go Public di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2011 relatif berfluktuatif, dimana peningkatan maupun penurunan PER tidak 

begitu besar hanya saja terjadi penurunan yang sangat derastis pada tahun 

2009. Nilai PER yang dihasilkan setiap perusahaan berbeda-beda, hal ini 

dikarenakan tingkat harga saham dan Earning Per Share yang dihasilkan 

perusahaan berbeda-beda. Selama lima periode berturut-turut yaitu dari tahun 

2007-2011 perusahaan yang memiliki nilai rata-rata PER tertinggi adalah PT. 

Gudang Garam, Tbk. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai PER 

terendah adalah PT. Bentoel International Investama, Tbk. 

2. Kondisi Risiko Saham perusahaan pada Industri Rokok di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007-2011. 

Berdasarkan pembahasan, kondisi Price Earning Ratio (PER) perusahaan 

pada Industri Rokok yang Go Public di Bursa Efek Indonesia periode 2007-



 

2011 relatif berfluktuatif, artinya setiap perusahaan memiliki risiko saham 

yang berbeda-beda setiap tahunnya. Dilihat dari risiko saham, perusahaan 

yang memiliki nilai rata-rata risiko saham tertinggi adalah PT. Bentoel 

International Investama, Tbk, artinya perusahaan ini memiliki risiko yang 

lebih besar di bandingkan pesaingnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki 

nilai rata-rata risiko saham terendah adalah PT. Hanjaya Mandala 

Sampoerna, Tbk. 

3. Kondisi Return Saham perusahaan pada Industri Rokok di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007-2011. 

Kondisi Return Saham perusahaan pada Industri Rokok yang Go Public di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011 relatif berfluktuatif, terjadi 

peningkatan maupun penurunan yang cukup besar. Hal ini disebabkan adanya 

peningkatan ataupun penurunan harga saham dan dividen yang dibagikan 

perusahaan. Dilihat dari nilai Return saham, perusahaan dengan nilai rata-rata 

return saham tertinggi dimilik oleh PT. Gudang Garam, Tbk. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kinerja yang sangat 

baik. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai rata-rata return saham 

terendah adalah PT. Bentoel International Investama, Tbk. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan perusahaan tersebut buruk yang 

mengakibatkan permintaan atas saham tersebut berkurang. 

4. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian secara simultan terhadap PER, risiko saham dan return 

saham diperoleh H0 diterima yang berarti PER dan risiko saham tidak 



 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan 

industri rokok. Dikarenakan dari hasil analisis pengaruh PER dan risiko 

saham terhadap return saham secara simultan tidak berpengaruh signifikan, 

maka tidak dilakukan pengujian kembali secara parsial. 

5.2  Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi return saham hanya dari dua aspek, 

yaitu Price Earning Ratio (PER) dan Risiko Saham. 

2. Unit analisis penelitian terbatas pada Sektor Industri Rokok saja. 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Peneliti memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan 

masukan bagi pihak terkait, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan untuk memberikan informasi keuangan yang objektif, 

relevan, dan dapat di uji keabsahannya dimana para investor dapat menilai 

kondisi suatu perusahaan sehingga dapat meyakinkan para investor dalam 

pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan. 

2. Bagi investor dan calon investor 

Bagi investor yang akan atau sedang menanamkan modalnya pada industri 

rokok sebaiknya melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan yang akan dipilih. 

Untuk melihat kondisi perusahaan dapat melihat kondisi laporan keuangan 

perusahaan diantaranya yaitu dengan melihat rasio penilaian pasar yang 

diukur dengan Price Earning Ratio (PER) dan Risiko Saham. Namun hanya 



 

dengan melihat kondisi laporan keuangan perusahaan masih belum cukup 

apalagi terbatas hanya dengan dua variabel saja untuk dijadikan bahan 

informasi dalam pengambilan keputusan investasi bagi investor, maka 

sebaiknya investor memperhatikan semua aspek baik fundamental dan 

teknikal yang dapat mempengaruhi Return Saham. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik yang sama, penelitian ini masih 

perlu mendapatkan perbaikan, karena itu diharapkan bagi penelitian 

selanjutnya sebaiknya menggunakan data dengan periode waktu yang berbeda 

serta objek perusahaan yang diteliti harus lebih banyak, agar bisa 

menggambarkan kondisi secara umum dan mewakili keseluruhan, serta 

memperluas lingkup analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


