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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hasil uji F  diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,532 dan nilai signifikan sebesar 

0,000 (0%) < 0,05 maka hipotesis (H1) diterima. Artinya secara bersama-

sama (simultan) variabel-variabel independen yaitu return on asset 

(ROA), return on equity (ROE), dan earning per share (EPS) berpengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu price earning ratio (PER). 

2. Hasil uji secara parsial untuk variabel return on asset (X1) diperoleh nilai 

thitung sebesar 0,229 dan nilai signifikansi sebesar 0,035 < 0,05 maka 

hipotesis (H2)  diterima, itu artinya terdapat pengaruh antara variabel 

return on asset  (ROA) terhadap price earning ratio (PER). 

3. Hasil uji secara parsial untuk variabel return on equity (X2) diperoleh  nilai 

thitung sebesar 0,630 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 maka 

hipotesis (H3) diterima. Artinya terdapat pengaruh antara return on equity 

(ROE) terhadap price earning ratio (PER). 

4. Hasil uji secara parsial untuk variabel earning per share (X3) diperoleh 

nilai thitung sebesar 0,629 dan nilai signifikansi sebesar 0,042 < 0,05 maka 

hipotesis (H4) diterima, itu artinya terdapat pengaruh  antara variabel 

Earning Per Share (EPS) terhadap  price earning ratio (PER). 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas, maka 

penulis mengajukan beberapa saran antara lain : 

1. Bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil keputusan 

hendaknya tidak hanya memperhatikan data mengenai return on asset 

(ROA), return on equity (ROE), dan earning per share (EPS), tetapi perlu 

juga memperhatikan rasio-rasio lain dalam hubungannya dengan price 

earning ratio (PER) 

2. Bagi perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian ini diharapkan 

lebih mengefektifkan lagi aset-aset yang dimiliki perusahaan agar dapat 

menghasilkan laba yang maksimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 

lainnya, karena terdapat variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

4.  Sebaiknya perlu dilakukan penelitian menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor 

industry, sehingga diketahui return on asset (ROA), return on equity 

(ROE), dan earning per share (EPS) apabila diterapkan pada perusahaan 

yang berbeda. 


