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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pengujian pengaruh price earning ratio, 

return on equity, likuiditas saham, dan debt to equity ratio terhadap harga 

saham pada entitas indeks kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2011-2013 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Price earning ratio atau PER memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat PER yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkatkan 

harga saham pada entitas indeks kompas100 di BEI. 

2. Return on equity atau ROE memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap harga saham pada entitas indeks kompas100 yang terdaftar di 

BEI. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ROE maka 

semakin baik perusahaan tersebut di mata investor atau calon investor dan 

hal ini dapat menyebabkan harga saham perusahaan yang bersangkutan 

semakin naik. Nilai Return On Equity yang positif menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang di 

investasikan dan peningkatan nilai ini akan mempengaruhi harga saham.   

3. Likuiditas saham yang diukur menggunakan TVA memiliki pengaruh 

yang positif namun tidak signifikan terhadap harga saham pada entitas 

indeks kompas100 yang terdaftar di BEI. Nilai Likuiditas Saham yang 

positif menunjukkan frekuensi transaksi saham tinggi dan akan 
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meningkatkan minat investor untuk memiliki saham. Dengan demikian 

maka akan meningkatkan Harga Saham. 

4. Debt to equity ratio atau DER memiliki pengaruh yang positif dan tidak 

signifikan terhadap harga saham. Hasil ini menunjukkan bahwa DER 

mempengaruhi harga saham, jika suatu perusahaan memiliki utang lebih 

besar dari pada modal maka perusahaan memiliki masalah dalam 

menjalankan kinerja perusahaannya dan menyebabkan harga saham akan 

turun. Rasio ini mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai oleh 

hutang. Sebagai contoh, debt ratio 40% menunjukkan bahwa 40% dari 

aset dibiayai oleh hutang. Hutang bisa berarti buruk bisa juga berarti 

bagus. Selama ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, perusahaan yang 

memiliki debt rasio yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, 

sebaliknya juga selama ekonomi baik dan suku bunga rendah hutang 

dapat meningkatkan keuntungan. 

5. Secara simultan Price earning ratio (PER), Return on Equity (ROE), 

Likuiditas saham, dan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh 

terhadap Harga saham pada entitas indeks kompas100 yang terdaftar  di 

BEI 87,20%. 

5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti di antaranya adalah: 

a. Bagi ilmu pengetahuan 

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai variabel lain yaitu variabel keuangan seperti return on 
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asset, debt to asset ratio, return on invesment, sales growth dan lain-

lain maupun variabel nonkeuangan seperti risiko pasar dan tingkat 

bunga untuk mengetahui pengaruhnya terhadap harga saham. 

b. Bagi perusahaan dan investor: 

1) Diharapkan agar entitas indeks kompas100 yang terdaftar di BEI bisa 

mempertahankan tingkat harga saham yang tinggi bagi yang sudah 

tinggi dalam harga saham, namun bagi yang masih rendah dalam 

harga saham diharapkan mampu meningkatkan harga saham. Agar 

investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.  

       Selain itu, entitas indeks kompas100 yang terdaftar di BEI bisa 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba 

perusahaannya, mengelola utang jangka pendek maupun panjang 

dengan baik serta menjaga agar likuiditas yang baik, karena hal 

tersebut dapat memberikan sinyal baik kepada para investor dan 

meningkatkan kepercayaan kepada mereka untuk menanamkan 

sahamnya pada perusahaan. 

2) Bagi investor dan calon investor diharapkan agar penelitian ini dapat 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi yang 

tepat yang berhubungan dengan harga saham, terutama yang 

berhubungan dengan price earning ratio, return on equity, likuiditas 

saham, dan debt to equity ratio. 


