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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan pembahasan mengenai analisis penilaian harga 

saham dengan menggunakan Efektifitas Penilaian Harga Saham dengan 

Menggunakan Analisis Fundamental (Studi Pada PT. Gudang Garam Tbk Periode 

2016-2018) maka akan ditarik sebuah kesimpulan dan saran. Adapun simpulannya 

adalah sebagai berikut  : 

1. Ratio analisis fundamental dengan menggunakan ROE pada PT. Gudang 

Garam Tbk Periode 2016-2018 mengalami  fluktuasi dan dikatakan baik 

dalam setiap modal yang akan diinvestasikan pada seluruh aktiva 

perusahaan. 

2. Ratio  analisis fundamental yang menggunakan EPS pada P. Gudang Garam 

Tbk Periode 2016-2018 mengalami suatu kenaikan dan dikatakan baik yang  

akan memberikan keuntungan pada perusahaan. 

3. Ratio analisis fundamental yang menggunakan DPS pada PT. Gudang 

Garam Tbk Periode 2016-2018 tidak mengalami suatu kenaikan atau  

penurunan, maka pembagian saham kepada pemegang saham pada tahun 

2016-2018 sama.  

4. Ratio analisis fundamental yang menggunakan DPR pada PT. Gudang 

Garam Tbk periode 2016-2018 mengalami penurunan, akan tetapi 
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penurunan ini tidak menunjukan penurunan yang drastis dan masih 

dikatakan masih harga wajar.  

5. Ratio analisis fundamental yang menggunakan PER pada PT. Gudang 

Garam Tbk periode 2016-2018 mengalami fluktuasi yang dimana jumlah 

investor yang akan dibayar dengan pendapatan perusahaan masih dikatakan 

baik. 

6. Nilai intrinsik pada PT. Gudang Garam  Tbk periode 2016-2018 lebih  kecil 

dibandingkan dengan nilai pasar yang artinya  posisi saham dalam keadaan 

Overvalued (menjual saham). 

7. Pengambilan keputusan investasi yang harus diambil oleh investor pada PT. 

Gudang Garam Tbk menunjukan saham berada pada posisi Overvalued 

(menjual saham) yang dimana harga pasar lebih besar daripada harga 

intrinsik. 

Hasil dari perhitungan ROE, EPS, DPS, DPR, PER dan Nilai Intrinsik pada 

PT. Gudang Garam Tbk periode 2016-2018 berada di Overvalued, maka dari itu 

investor sebaiknya menjual saham PT. Gudang Garam Tbk. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya 

penulis memberikan tanggapan berupa saran, sebagai berikut : 

1. Bagi investor sebaiknya menjual saham tersebut, karena posisi harga saham 

PT. Gudang Garam Tbk berada di posisi Overvalued dan investor akan 

mendapatkan keuntungan dimasa mendatang dari saham PT. Gudang 

Garam Tbk. 

2. Bagi perusahaan untuk terus mempertahankan kepercayaan investor agar 

investor terus melakukan penanaman modal berupa saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan kembali penelitian ini 

dan menambahkan metode penelitian yang lain untuk melihat dampak dan 

motif dari penilaian saham. 


