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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45. Maka, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi ROE akan diikuti dengan kenaikan 

harga saham. Jadi variabel ROE dapat digunakan sebagai penentuan harga 

saham dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelian 

saham. 

2. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45. 

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi DER akan diikuti 

dengan penurunan harga saham. Jadi variabel DER tidak dapat digunakan 

sebagai penentuan harga saham dan tidak dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembelian saham. 

3. Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45. Maka, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi EPS akan diikuti dengan kenaikan 

harga saham. Jadi variabel EPS dapat digunakan sebagai penentuan harga 
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saham dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelian 

saham. 

2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di LQ45. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pertumbuhan 

PDB akan diikuti dengan penurunan harga saham. Jadi variabel pertumbuhan 

PDB tidak dapat digunakan sebagai penentuan harga saham dan tidak dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelian saham. 

3. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45. Maka, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semakin tinggi inflasi akan diikuti dengan penurunan 

harga saham. Jadi variabel inflasi dapat digunakan sebagai penentuan harga 

saham dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelian 

saham. 

4. Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45. Maka, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai tukar akan diikuti dengan penurunan 

harga saham. Jadi variabel nilai tukar dapat digunakan sebagai penentuan 

harga saham dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembelian saham. 

5.2 Keterbasan 

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan variabel Return On Equity 

Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Earning Per Share sebagai fundamental  
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mikro. Sedangkan dalam fundamental makro hanya menggunakan variabel 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan nilai tukar. Masih 

banyak variabel lain yang dapat mempengaruh harga saham. 

2. Penelitian hanya terbatas pada industri manufaktur yang terdaftar di LQ45 

sehingga kurang mewakili seluruh industri yang berada di Bursa Efek 

Indonesia.  

3. Penelitian hanya terbatas pada periode pengamatan selama 5 tahun yaitu dari 

tahun 2013 sampai tahun 2017. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan bagi perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di LQ45 dan investor maupun calon investor. Saran tersebut antara lain: 

1. Bagi perusahaan, Return On Equity (ROE) dapat dijadikan sebagai bahan 

pengukuran tingkat harga saham, oleh karena itu manajemen perlu 

mempertimbangkan dan memperbaiki kinerja perusahaan (fundamental 

mikro) terutama pada penjualan perusahaan agar laba bersih yang diterima 

perusahaan meningkat sehingga harga saham juga meningkat. Bagi calon 

investor (pemegang saham) disarankan memperhatikan besarnya Return On 

Equity (ROE) sebelum melakukan kegiatan investasi, agar dapat memperoleh 

return yang diharapkan. 

2. Bagi perusahaan, Debt to Equity Ratio (DER) tidak dapat dijadikan sebagai 

bahan pengukuran tingkat harga saham, tetapi manajemen perlu 

mempertimbangkan dan memperbaiki kinerja perusahaan terutama pada 
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tingkat utang yang digunakan sebagai pendanaan perusahaan karena besarnya 

hutang yang digunakan akan menimbulkan resiko yang mengurangi laba 

perusahaan. Bagi calon investor (pemegang saham) disarankan tetap 

memperhatikan besarnya Debt to Equity Ratio (DER)  sebelum melakukan 

kegiatan investasi, karena besarnya Debt to Equity Ratio (DER) memiliki 

pengaruh negatif terhadap harga saham. 

3. Bagi perusahaan, Earning Per Share (EPS) dapat dijadikan sebagai bahan 

pengukuran tingkat harga saham, oleh karena itu manajemen perlu 

mempertimbangkan dan memperbaiki kinerja perusahaan (fundamental 

mikro) terutama pada penjualan perusahaan agar laba bersih yang diterima 

perusahaan meningkat sehingga harga saham juga meningkat. Bagi calon 

investor (pemegang saham) disarankan memperhatikan besarnya Earning Per 

Share (EPS) sebelum melakukan kegiatan investasi, agar dapat memperoleh 

return yang diharapkan. 

4. Selain kinerja perusahaan, pihak perusahaan juga harus mempertimbangkan 

besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)baik dari segi 

peluang meningkatnya konsumsi masyarakat maupun ancaman seperti 

keluarnya modal dalam perusahaan, sehingga variabel pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB)  dapat dijadikan progres perusahaan dimasa yang 

akan datang. Bagi calon investor (pemegang saham) disarankan tetap 

memperhatikan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebelum melakukan kegiatan investasi, karena besarnya pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham. 
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5. Pihak perusahaan juga harus mempertimbangkan besarnya tingkat inflasi 

(fundamental makro) baik dari segi peluang seperti penjualan meningkat 

karena harga produk meningkat maupun ancaman seperti meningkatnya biaya 

produksi sehingga variabel inflasi dapat dijadikan progres perusahaan dimasa 

yang akan datang. Bagi calon investor (pemegang saham) disarankan 

memperhatikan besarnya inflasi sebelum melakukan kegiatan investasi, 

karena besarnya inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham. 

6. Pihak perusahaan juga harus mempertimbangkan besarnya nilai tukar rupiah 

terhadap 1US$(fundamental makro) baik dari segi peluang seperti 

meningkatkan ekspor pada saat rupiah menguat terhadap US$ maupun 

ancaman seperti saat rupiah mengalami depresiasi terhadap US$ sebaiknya 

perusahaan mengurangi impor, sehingga nilai tukardapat dijadikan progres 

perusahaan dimasa yang akan datang. Bagi calon investor (pemegang saham) 

disarankan memperhatikan besarnya nilai tukar sebelum melakukan kegiatan 

investasi, karena besarnya nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap 

harga saham. 

 

 


