
 

51 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap saham PT Delta 

Djakarta, PT Multi Bintang Indonesia, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur 

maka dapat iarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. PER biasanya digunakan oleh para investor untuk mengukur tingkat 

kewajaran harga saham., dengan menggunakan pendekatan deviden discount 

model, dalam perhitungan PER perusahaan juga dapat diketahui Deviden 

payout ratio dan tingkat pertumbuhan devidennya sehingga dapat dilihat 

peluang pertumbuhannya. 

2.  Saham suatu perusahaan layak dibeli apabila PER yang dipublikasikan 

lebih kecil dari PER hasil penelitian, dan saham tidak layak dibeli atau layak 

untuk dijual apabila PER yang dipublikaskan lebih besar dari PER hasil 

penelitian. 

3. Dari hasil analisis ketiga perusahaan tersebut maka didapatkan kesimpulan 

bahwa saham yang paling layak untuk dibeli adalah saham PT Delta 

Djakarta, karena pada laporan keuangan < PER hasil penelitian, berati 

tingkat earning dari saham tersebut lebih besar dari tingkat earning minimal 

yang diinginkan oleh investor, PT Delta Djakarta memberikan porsi laba 

besih yang besar untuk dibagikan sebagai deviden, sehingga deviden per 

lembar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan cukup tinggi, dengan 

menggunakan alternatif tingkat earning yang diinginkan (k*) 11 %, 16%, 
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dan 21% saham PT Multi Bintang Indonesia PER pada laporan keuangan > 

PER hasil penelitian,  tingkat pertumbuhan devidennya lebih tinggi dari 

tingkat earning minimal yang diinginkan sehingga berakibat PER nya 

negatif, Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur tidak layak untuk dibeli 

karena tingkat Deviden Payout ratio yang rendah yaitu hanya 21%, dan PT 

Indofood CBP Sukses Makmur memberikan porsi laba besih yang kecil 

untuk dibagikan sebagai deviden, sehingga deviden per lembar saham yang 

dikeluarkan oleh perusahaan cukup rendah. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum memutusan berinvestasi di pasar modal ketahui terlebih dahulu 

dengan cara menganalisis saham dari perusahaan-perusahaan tersebut, agar 

dapat diketahui apakah investasi tersebut menguntungkan atau justru 

merugikan 

2. Dalam menganalisis saham menggunakan PER, jangan  hanya dilihat 

dengan kasat mata, namun perhitungkan juga deviden payout ratio tinggat 

pertumbuhan deviden, dan tingkat  earning minimal yang diinginkan karena 

dari komponen tersebut dapat diketahui kelayakan dari saham perusahaan. 

3. Sebaiknya membeli saham yang harganya rendah atau murah dari tingkat 

earning minimal yang diinginkan, dalam penilaian saham dengan Price 

earning ratio dengan menggunakan pendekatan Deviden discount model, 
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maka belilah saham perusahaan yang PER nya lebih kecil jika di bandingkan 

dengan PER yang dihitung dengan menggunakan tingkat earning minimal 

yang diinginkan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka jika 

ingin melakukan investasi di pasar modal dalam bentuk saham perusahaan 

dengan sub sektor makanan dan minuman, maka saham yang layak dibeli 

adalah saham PT Delta Djakarta, karena PER pada laporan keuangan lebih 

kecil dari PER hasil penelitian, berati tingkat earning dari saham tersebut 

lebih besar dari tingkat earning minimal yang diinginkan oleh investor, 

perusahaan tersebut memberikan porsi laba besih yang besar untuk 

dibagikan sebagai deviden, sehingga deviden per lembar saham yang 

dikeluarkan oleh perusahaan cukup tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


