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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor fundamental

perusahaan yang berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER) sebagai

dasar penilain saham perusahaan yang terdaftar di dalam indeks LQ – 45

melalui uji regresi linear berganda. Dari hasil uji statistic yang dilakukan dapat

ditarik beberapa kesimpulan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian pertama diperoleh adanya pengaruh secara persial antara

Return On Equity (Roe) (X1) terhadap price earning ratio (per), pada

perusahaan uang terdaftar dalam LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode

2015 - 2018. Dalam penelitian ini pengaruh ROE menjadikan nilai PER turun

dan harga saham menjadi lebih murah hal ini akan memberikan kepercayaan

yang relative besar kepada para investor untuk menanamkan investasinya

dalam bentuk saham pada perusahaan.

2. Hasil pengujian kedua tidak ada pengaruh secara persial antara Debt To

Equity Ratio (Der) (X2), terhadap price earning ratio (per), pada perusahaan

uang terdaftar dalam LQ-45 di Burse Efek Indonesia Periode 2015 - 2018.

Dalam penelitian ini DER menunjukkan nilai yang relative rendah bahwa

modal (ekuitas) perusahaan lebih besar daripada hutang sehingga

perusahaan dapat mengurangi biaya bunga dan meminimalkan resiko

kebangkrutan.

3. Hasil pengujian ketiga diperoleh adanya pengaruh secara persial antara

Price To Book Value (Pbv) (X3), terhadap price earning ratio (per), pada
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perusahaan uang terdaftar dalam LQ-45 di Burse Efek Indonesia Periode

2015 - 2018. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan jika nilai PBV tinggi

maka nialai PER juga tinggi, semakin tinggi nilai PBV menggambarkan

semakin besar kepercayaan pasar akan prospek perusahaan dimasa

mendatang.

4. Hasil pengujian keempat diperoleh tidak adanya pengaruh secara persial

antara Deviden Payout Ratio (Dpr) (X4) terhadap price earning ratio (per),

pada perusahaan uang terdaftar dalam LQ-45 di Burse Efek Indonesia

Periode 2015 - 2018. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa investor

kurang tertarik dengan ananya penawaran deviden oleh perusahaan

dikarenakan pengaruh deviden terhadap PER relative kecil, tetapi lebih

memperhatikan prospek perusahaan dimasa yang akan dating.

5. Pengujian yang kelima diperoleh adanya pengaruh secara simultan Return

On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV),

dan Devidend Payout Ratio (DPR) terhadap Price Earning Ratio (PER), pada

perusahaan uang terdaftar dalam LQ-45 di Burse Efek Indonesia Periode

2015 - 2018.

B. Saran

Dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini maka penulis

memberikan beberapa saran yang di ajukan untuk penelitian selanjutnya agar

hasil penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi dari hasil

penelitian yang dilakukan oleh penulis.
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1. Bagi Investor

Para investor diharapkan lebih mempertimbnagkan faktor

fundamental dalam aktivitas investasinya. Seberapa besar fluktuatif sebuah

saham pada dasarnya kinerja keuangan merupakan dasar dari penilaian

terhadap kinerja perusahaan. Sebagai dasar penilaian saham hendaknya

investor memberikan perhatian lebih dalam hal pengelolaan hutang

perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan sebagai dasar peningkatan kesejahteraan

pemegang saham.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel –

variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan dan dapat menggunakan

sektor perusahaan lain yang terdaftar di BEI agar sampel yang digunakan

dapat lebih banyak dalam penelitian.


