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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penilaian harga wajar saham sektor 

properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014 

dengan menggunakan metode dividend discount model dan price to book value 

adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penilaian harga wajar saham dengan menggunakan metode dividend 

discount model menunjukkan hasil yang cukup jauh antara hasil penilaian 

harga wajar (V) dengan harga aktual yang berlaku di pasar modal. 

Terdapat 8 saham sektor property dan real estate yang mengalami 

overvalued selama periode 2010 – 2014 yaitu saham BSDE, CTRA, 

CTRP, CTRS, GMTD, JRPT, LPKR dan SMRA. Sedangkan untuk saham 

MKPI mengalami undervalued pada tahun 2011 dan 2012. Penilaian 

overvalued ini memberikan makna bahwa saham – saham sampel 

memiliki daya tarik yang tinggi dengan dibagikannya dividen, namun 

tingginya permintaan dan harga aktual di pasar tidak diimbangi dengan 

kinerja keuangan perusahaan – perusahaan sektor property dan real estate 

yang dapat dilihat dengan nilai intrinsiknya karena hasil penilaian dengan 

menggunakan perhitungan metode dividend discount model ini 

menunjukkan nilai intrinsik yang sangat kecil jika dibandingkan dengan 

harga aktualnya.  
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2. Hasil penilaian harga wajar saham dengan menggunakan metode price to 

book value yaitu overvalued selama periode tahun 2010 – 2014 untuk 

saham BSDE, LPKR, MKPI, dan SMRA. Sedangkan pada saham CTRP 

menunjukkan nilai undervalued di setiap tahun selama 2010 – 2014. 

Saham CTRA, CTRS GMTD dan JRPT memiliki hasil penilaian harga 

wajar yang berbeda - beda setiap tahunnya. Penilaian overvalued ini 

berarti menunjukkan bahwa harga saham – saham ini (BSDE, LPKR, 

MKPI, dan SMRA) cenderung mahal dan sebaiknya dihindari / tidak 

dibeli karena nilai intrinsiknya atau nilai sebenarnya yang ada pada 

perusahaan – perusahaan ini lebih rendah dari harga aktualnya. 

5.2.Saran 

1. Bagi investor, dalam berinvestasi baiknya melakukan analisis harga 

wajar saham – saham yang akan dipilih dengan berbagai metode agar 

mendapat keuntungan atau return yang optimal dan mengurangi risiko. 

2. Bagi Akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi untuk penelitian – penelitian terkait mengenai 

penilaian harga wajar saham dengan metode dividend discount model dan 

price to book value atau penelitian dengan metode lainnya. 

3. Bagi Perusahaan Emiten, dengan adanya penelitian ini perusahaan 

emiten dapat melakukan evaluasi mengenai kebijakan manajerial 

berkaitan dengan sahamnya di pasar modal dan hubungan dengan 

investor. 

 




