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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh return on equity, 

price book value, dan earning per share terhadap Harga Saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode tahun 2014 - 

2018. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Return on Equity berdasarkan uji t diketahui bahwa varibel return on equity

mempunyai nilai thitung 5.317067 > ttabel 1.65073 dengan nilai signifikan

sebesar 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima yang artinya bahwa

return on equity berpengaruh terhadap Harga Saham (Y) Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun

2014 – 2018

2. Price Book Value berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel price book

value mempunyai nilai thitung 9.725390 > ttabel 1.65073 dengan nilai

signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima yang

artinya bahwa price book value berpengaruh terhadap Harga Saham (Y)

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

periode tahun 2014 - 2018.

3. Earning per Share berdasarkan uji t diketahui bahwa varibel earning per

share mempunyai nilai thitung 12.53368 > ttabel 1.65073 dengan nilai

signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima yang

artinya bahwa earning per share berpengaruh terhadap Harga Saham (Y)

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

periode tahun 2014 - 2018.

4. Hasil pengujian selanjutnya diperoleh hasil bahwa return on equity, price

book value, dan earning per share secara simultan (bersama-sama)

berdasarkan uji f dengan menggunakan software eviews 9 dimana diperoleh
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nilai fhitung 92.84500 > ftabel 2,62   dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Artinya dapat dikatakan bahwa return on equity, price book value, dan 

earning per share secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap 

Harga Saham (Y) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode tahun 2014 - 2018. 

 

5.2 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah di uji menggunakan analisis regresi 

data panel, maka dapat disimpulkan bahwa return on equity, price book value, 

dan earning per share terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Harga Saham terhadap Harga Saham (Y) pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 - 2018. Hasil analisis 

kofisien determinasi (R2) diperoleh nilai sebesar sebesar 0.5154 atau 51.54%. Hal 

ini menunjukan bahwa sebesar 51.54% variabel Harga Saham dapat dijelaskan 

oleh rasio dari variabel independen seperti return on equity, price book value, dan 

earning per share. Sementara sisanya 48.46% dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor  lain atau variabel lain yang tidak ada didalam model regresi. Berdasarkan 

hasil penelitian, hasil pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh maka 

implikasi manajerial yang dapat dikemukan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh return on 

equity, price book value, dan earning per share terhadap Harga Saham. 

Perusahaan diharapkan untuk memperhatikan tingkat return on equity, price 

book value, dan earning per share dengan cara meningkatkan labanya. 

Dengan adanya prospek pertumbuhan laba akan menunjukan perusahaan 

yang baik karena adanya indikasi peningkatan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya dalam bentuk saham ke perusahaan tersebut.  

2. Bagi Calon Investor 

Bagi investor atau calon investor jika ingin mengambil keputusan yag tepat 

untuk melakukan investasi di pasar modal atau tidak pada perusahaan 

manufaktur perlu menjadikan return on equity, price book value, dan 
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earning per share sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau 

pertimbangan dalam berinvestasi, karena secara parsial variabel tersebut 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Harga Saham (Y) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode tahun 2014 - 2018. 

3. Bagi Akademis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai saham dan dapat dijadikan acuan serta bahan pertimbangan bagi 

setiap mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai 

return on equity, price book value, dan earning per share. Hasil penelitian 

ini akan sangat bermanfaat yang nantinya akan membantu dalam 

meningkatkan keuntungan dalam berinvestasi. 
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