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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover dan Return On Equity terhadap 

Price Earning Ratio dengan sampel perusahaan otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 sebanyak 12 perusahaan. Maka 

hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Current Ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Price Earning 

Ratio karena jika dilihat pada rata-rata current ratio memiliki rata-rata yang 

cukup tinggi, hal tersebut karena terdapatnya utang lancar perusahaan yang 

mengalami peningkatan, dana yang mengganggur serta nilai persediaan yang 

meningkat yang menyebabkan penjualan mengalami penurunan. Penurunan 

penjualan akan berpengaruh terhadap laba bagi perusahaan yang mengalami 

penurunan, maka berakibat harga saham perusahaan menjadi turun dan minat 

investor untuk menginvestasikan sahamnya menjadi kurang. 

2. Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Price 

Earning Ratio karena investor tidak memperhatikan besar kecilnya hutang 

yang dimiliki oleh perusahaan dan investor mengerti bahwa perusahaan 

menambah hutangnya dengan tujuan sebagai perluasan usahanya dan 

perusahaan masih memiliki prospek pertumbuhan dimasa mendatang. 
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Investor lebih memandang perusahaan dalam mengelola dananya secara 

efektif dan efisien untuk memperoleh laba bagi perusahaan. 

3. Inventory Turnover tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Price 

Earning Ratio, dikarenakan perusahaan memiliki persediaan yang tersimpan 

di dalam gudang terlalu berlebihan. Sehingga menyebabkan tidak adanya 

pemasukkan pada kas perusahaan yang akan berdampak pada laba 

perusahaan mengalami penurunan maka mengakibatkan harga saham 

perusahaan mengalami penurunan dan investor tidak berminat untuk 

menanamkan modalnya karena memberikan keuntungan yang sedikit. 

4. Return On Equity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Price Earning 

Ratio dikarenakan perusahaan kurang efisien dalam mengelola modalnya 

untuk menghasilkan laba bersih serta terdapat sebagian perusahaan otomotif 

dan komponen yang memiliki laba bersih negatif atau merugi. Oleh sebab itu 

akan mengakibatkan harga saham menurun dan investor maupun calon 

investor tidak berminat untuk menanamkan modalnya, dikarenakan ROE 

menjadi tolak ukur investor untuk menentukan keuntungan investasinya 

dalam bentuik laba yang ditanam. 

 

 

 

 

5.2. Keterbatasan Masalah 
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Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan masalah yang dapat 

menjadi perbaikan dalam penelitian selanjutnya, diantaranya adalah terjadi 

heteroskedastisitas serta juga terdapat data ekstrem sebanyak 4 sampel perusahaan 

yang harus dikeluarkan, karena data tersebut menjadikan penelitian ini memiliki 

sebaran data menjadi tidak normal. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan mengenai pengaruh current 

ratio, debt to equity ratio, inventory turnover dan return on equity terhadap price 

earning ratio pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2015, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan 

pertimbangan bagi para investor atau calon investor, bagi perusahaan, bagi akademisi 

maupun bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini telah menjelaskan seberapa besar pengaruh Current Ratio, Debt 

to Equity Ratio, Inventory Turnover dan Return On Equity terhadap Price 

Earning Ratio, maka para investor dapat lebih mempertimbangkan dalam 

menanamkan modal atau menginvestasikan sahamnya ke dalam perusahaan-

perusahaan yang bersangkutan dengan melihat bagaimana kinerja dari 

laporan keuangannya. 

 

2. Bagi Perusahaan 
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Dari penelitian ini, maka perusahaan diharapkan untuk dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaannya sehingga para investor maupun calon 

investor dapat berminat untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi maupun pengetahuan 

tambahan kepada peneliti yang ingin meneliti penelitian sejenis ini mengenai 

pengaruh current ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, dan return on 

equity terhadap price earning ratio. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti menyarankan apabila peneliti 

selanjutnya ingin meneliti penelitian sejenis ini diharapkan peneliti dapat 

memilih sampel dengan kriteria yang lebih jelas, serta dapat ditambahkan 

periode pengamatan dan juga memilih variabel lain.  




