BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1

Simpulan
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, sehingga dapat diambil

simpulan sebagai berikut:
5.1.1

Berdasarkan penilaian harga wajar saham secara fundamental dengan
menggunakan metode price earning ratio (PER) pada perusahaan sektor
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama periode 2015-2017, maka diperoleh hasil bahwa saham pada
enam perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian dimana tiga
perusahaan yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., PT. Kalbe Farma
Tbk., dan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk berada pada
posisi correctly valued. Sedangkan dua perusahaan yaitu PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk. dan PT. Tempo Scan Pasific Tbk berada pada
posisi undervalued. Dan saham pada perusahaan PT. Delta Djakarta Tbk
berada pada posisi overvalued.

5.1.2

Keputusan investasi yang dapat diambil berdasarkan penilaian harga
wajar saham secara fundamental dengan menggunakan metode Price
Earning Ratio (PER). Yang dimana saham pada enam perusahaan yang
dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu tiga perusahaan yaitu PT.
Indofood Sukses Makmur Tbk., PT. Kalbe Farma Tbk., dan PT. Industri
Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Sebaiknya menahan saham tersebut
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karena berada pada posisi correctly valued (harga pasar = nilai intrinsik).
Sedangkan dua perusahaan yaitu PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. dan PT.
Tempo Scan Pasific Tbk sebaiknya membeli saham tersebut karena berada pada
posisi undervalued (harga pasar < nilai intrinsik). Dan saham pada perusahaan PT.
Delta Djakarta Tbk sebaiknya menjual saham tersebut karena berada pada posisi
overvalued (harga pasar > nilai intrinsik).
5.2

Saran

5.2.1

Bagi investor yang akan melakukan investasi saham di Bursa Efek
Indonesia sebaiknya dapat melakukan penilaian saham terlebih dahulu
dengan cara

melihat prospek pertumbuhan perusahaan tersebut dari

laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat melakukan keputusan
investasi dengan tepat dan dapat mengoptimalkan keuntungan yang
diharapkan. Selain itu, sebaiknya investor tidak hanya menganalisis
faktor internal perusahaan saja tetapi juga dapat mempertimbangkan
faktor eksternal perusahaan seperti dilihat dari sisi perekonomian,
industri, perkembangan perusahaan dan lain sebagainya.
5.2.2

Bagi perusahaan terus lakukan perkembangan bisnis sebaik mungkin
terutama dalam manajemen keuangan. karena informasi tersebut penting
bagi investor.

5.2.3

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah metode penelitian
lainnya yang dapat digunakan dalam menilai saham dan juga menambah
periode penelitian. Sehingga diharapkan dapat memperoleh

hasil

penelitian yang lebih baik dan akurat. Selain itu peneliti selanjutnya
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dapat melakukan penelitian tidak hanya pada sektor industri barang
konsumsi saja melainkan pada sektor lainnya.

