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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan setelah melalui 

tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data tentang pengaruh 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham, baik pengaruh 

secara parsial maupun simultan pada perusahaan sektor property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap harga saham. 

2. Price Earning Ratio (PER) berpengaruh positif terhadap harga saham. 

3. Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh positif terhadap harga saham. 

4. Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh positif terhadap harga saham. 

5. Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh secara simultan terhadap 

harga saham. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat 

diberikan saran-saran berikut: 

1. Bagi Investor 

Sebelum memutuskan untuk menanmkan modal pada suatu perusahaan, 

hendak mempertimbangkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi 

harga saham. Investor hendanya tidak hanya mempertimbangkan laba 

perusahaan, melainkan juga memperhatikan faktor-faktor lain, seperti 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Return On Asset (ROA). 

2. Bagi Emitten 

Pihak perusahaan sebaiknya meningkatkan kinerja keuangan maupun 

kinerja manajemen perusahaan setiap tahunnya sehingga presepsi investor 

terhadap prospek kinerja perusahaan di masa yang akan datang dapat dijaga 

dengan baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor internal lainnya 

yang dapat mempengaruhi harga saham selain Earning Per Share 

(EPS), Price Earning Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Return On Asset (ROA), seperti Return On Equity (ROE), Price to Book 

Value (PBV), Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM). 
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b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi harga saham seperti inflasi, tingkat suku bunga 

dan valuta asing. 

c. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada perusahaan sektor 

property dan real estate serta perusahaan sektor lain yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menambahkan sampel sehingga 

memperoleh hasil yang lebih baik dan dapat digeneralisasikan pada 

semua jenis industri.. 
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