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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah dilaksanakan pengolahan data, analisis data dan pembahasan 

yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 tahun 2016-2018. 

Hal tersebut dikarenakan saat Earning Per Share (EPS) meningkat 

menandakan bahwa laba yang didapatkan pemegang saham atas 

perlembar saham yang dimilikinya juga meningkat sehingga semakin 

tinggi minat para investor dan menyebabkan harga saham meningkat. 

2. Secara parsial, variabel Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham pada perushaan yang terdaftar di Indeks LQ45 

tahun 2016-2018. Price Earning Ratio dihasilkan dari perbandingan 

antara Harga saham dengan Earning Per Share yang dapat menunjukkan 

apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Letak Price Earning Ratio dengan harga saham berbandig lurus 

sehingga saat Price Earning Ratio meningkat maka harga saham juga 

meningkat  

3. Secara parsial, variabel Return On Assets (ROA) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham pada perushaan yang terdaftar di Indeks LQ45 

tahun 2016-2018. Saat Return On Assets meningkat menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pemanfaatan 
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assets sangat bagus sehingga banyak para investor yang tidak ragu 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. hal tersebut akan 

membuat harga saham akan meningkat pula. 

4. Berdasarkan uji simultan atau uji F dapat disimpulkan bahwa ketiga 

variabel independen yakni Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Return On Assets (ROA) secara simultan atau bersama-sama 

memiliki pengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan yang 

terdaftar di Indeks LQ45 tahun 2016-2018. Hal ini dikarenakan masing-

masing variabel indepeden memiliki pengaruh terhadap harga saham 

sehingga saat diujikan secara simultan ketiga variabel independen 

tersebut juga berpengaruh terhadap harga saham. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para investor yang hendak melakukan investasi, baiknya 

memperhatikan kondisi perusahaan dengan menggunakan beberapa 

rasio keuangan yang dapat membantu memprediksi harga saham seperti 

EPS, PER dan ROA serta mempertimbangkan pendapat publik mengenai 

perusahaan yang ingin digunakan untuk berinvestasi. 

2. Bagi perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 harus lebih mampu 

memperhatikan lagi kinerja perusahannya dalam meningkatkan harga 

saham dengan cara lebih efektif dan efisien lagi dalam penggunaan biaya 

sehingga dapat meningkatkan laba, mengatur utang dan menambah 
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modal kerja agar para calon investor lebih mudah tertarik dalam 

menanamkan modalnya, 

3. Bagi peneliti yang selanjutnya diharapkan mampu memperbanyak 

variabel atau memperbarui variabel agar bisa diketahui lebih banyak rasio 

yang dapat mempengaruhi harga saham. Diharapkan memperbanyak 

sampel agar hasil yang didapatkan bisa lebih akurat saat pengujian 

dilakukan. 

 


