
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

 

A. Simpulan 

 
 

1. Terdapat perbedaan antara harga pasar saham dengan harga intrinsik saham 

berdasarkan pendekatan Price Earning Ratio (PER) dengan uji signifikansi 

paired sample t-test. Selain itu, dari hasil perhitungan dengan pendekatan 

PER menunjukkan bahwa 16 saham perusahaan sampel berada pada kondisi 

undervalued. 

2. Terdapat perbedaan antara harga pasar saham dengan harga intrinsik saham 

berdasarkan pendekatan Dividend Discount Model (DDM) dengan uji 

signifikansi paired sample t-test. Kemudian, dari hasil perhitungan dengan 

pendekatan Dividend Discount Model (DDM) menunjukkan bahwa 16 

saham perusahaan sampel berada pada kondisi overvalued. 

3. Tidak terdapat perbedaan antara harga pasar saham dengan harga intrinsik 

saham berdasarkan pendekatan Price to Book Value (PBV) dengan uji 

signifikansi paired sample t-test. Selain itu, dari hasil perhitungan dengan 

pendekatan Price to Book Value (PBV) menunjukkan bahwa 7 saham 

perusahaan sampel berada pada kondisi undervalued yaitu ADRO, BBNI, 

BBTN, BMRI, BSDE, INDF, dan LSIP. Sedangkan 9 saham lainnya berada 

pada kondisi overvalued yaitu AKRA, ASII, BBCA, BBRI, GGRM, INTP, 

KLBF, PTBA, dan UNVR. 
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B. Implikasi 

 
 

1. Sebagai upaya untuk memaksimakan keuntungan investasi di pasar 

modal, para investor perlu memperhatikan harga intrinsik saham 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, 

baik berdasarkan pendekatan Price Earning Ratio (PER), Dividend 

Discount Model (DDM) maupun berdasarkan pendekatan Price to Book 

Value (PBV). Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan 

memilih saham-saham perusahaan dalam indeks LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia yang efisien sehingga dapat memberikan return maksimal 

dengan tingkat risiko tertentu atau return tertentu dengan risiko yang 

seminimal mungkin. 

2. Saham perusahaan dengan keadaan undervalued, sebaiknya investor 

segera membeli saham tersebut karena harga yang ditawarkan cukup 

murah sehingga akan menguntungkan investor khususnya untuk 

investor dengan orientasi jangka panjang. Hal ini karena besarnya 

kemungkinan harga saham akan mengalami kenaikan untuk tahun 

mendatang. 

3. Saham perusahaan dengan keadaan overvalued, investor dengan 

orientasi jangka pendek perlu mempertimbangkan untuk menjual 

sahamnya demi memperoleh return dan meminimalisir risiko karena 

pasar menilai harga saham tersebut mahal sehingga dikhawatirkan 

harga saham akan semakin tinggi yang akan merugikan investor. 
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4. Bagi perusahaan emiten, dengan adanya penelitian ini perusahaan dapat 

melakukan evaluasi mengenai kebijakan manajerial berkaitan dengan 

sahamya di pasar modal dan hubungannya dengan investor. 

 
 

C. Keterbatasan Penelitian 

 
 

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu : 

 

1. Objek penelitian dalam penelitian ini menggunakan Indeks LQ 45 sehingga 

kesimpulan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan pada seluruh 

saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

2. Metode penilaian saham dengan menggunakan Price Earning Ratio tidak 

memperhatikan volatilitas dan risiko dari saham perusahaan sampel yang 

diteliti. Dan saham perusahaan sampel yang diperbandingkan tidak berasal 

dari industri yang sama. 

3. Dalam penelitian ini digunakan asumsi bahwa dividen dibagikan secara 

fluktuasi pada tahun awal lalu selanjutnya dibagikan secara konstan. Metode 

DDM sangat tergantung dari dividen yang dibagikan serta tingkat 

pertumbuhan perusahaan yang cenderung stabil. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan indeks lain di Bursa Efek 

Indonesia yang memiliki daftar saham lebih banyak, seperti Kompas 100. 

5. Penelitian ini hanya menggunakan analisis fundamental sebagai analisis 

penilaian saham, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan 

menambahkan analisis teknikal untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih 

akurat. 


