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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penilaian kewajaran saham perusahaan dengan menggunakan 

analisis fundamental melalui pendekatan PER dan PBV pada perusahaan 

Consumer Goods tahun 2015-2016 dapat diketahui bahwa 7 perusahaan 

sektor Consumer Goods yang dijadikan sampel berada pada kondisi 

overvalued yaitu nilai intrinsik saham lebih kecil dari harga pasar saham 

pada akhir Februari 2017 dan 9 perusahaan dalam kondisi undervalued yaitu 

nilai intrinsik saham lebih besar dari harga pasar saham pada akhir Februari 

2017. Perusahaan yang berada dalam kondisi overvalued yaitu Indofood 

Sukses Makmur Tbk, Mayora Indah Tbk, Sekar Laut Tbk, Kalbe Farma 

Tbk, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Mandom Indonesia Tbk, 

Unilever Indonesia Tbk, sedangkan perusahaan yang berada dalam kondisi 

undervalued yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Nippon Indosari 

Corpindo Tbk, Darya-Varia Laboratoria Tbk, Kimia Farma (Persero) Tbk, 

Merck Tbk, Tempo Scan Pacific Tbk, Taisho Pharmaceutical Indonesia 

Tbk, Kino Indonesia Tbk, Chitose Internasional Tbk. 

2. Berdasarkan penilaian kewajaran saham perusahaan dengan menggunakan 

analisis fundamental melalui pendekatan PER dan PBV pada perusahaan 

Consumer Goods ada 9 perusahaan dalam kondisi undervalued dilihat dari 

nilai intrinsik akhir 2016. Untuk mengetahui perusahaan yang layak untuk 

investasi, dari 9 perusahaan dalam kondisi undervalued tersebut sudah 

memenuhi kriteria yang layak untuk investasi dari segi nilai intrinsik saham, 

dan untuk hasil lebih terperinci penyusun menggunakan perhitungan 

kewajaran nilai PER dan PBV. Dari 9 saham perusahaan dalam kondisi 

undervalued terdapat 2 saham perusahaan yang masuk kriteria yang paling 

layak untuk investasi dengan alasan nilai PER dan PBV dibawah nilai ideal 
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atau murah yaitu Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk dan Chitose 

Internasional Tbk. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan kepada 

calon investor/investor adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan objek investasi yang tepat merupakan hal yang sangat penting 

dalam berinvestasi di pasar modal. Baik dari segi prospek bisnis maupun 

kehalalan objek investasi. Dari segi prospek bisnis maka investor 

hendaknya melihat harga wajar suatu saham untuk meminimalisir risiko 

penurunan harga saham yang besar. Dari segi kehalalan hendaknya seorang 

investor muslim memilih saham-saham yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas populasi penelitian tidak 

hanya di sektor Consumer Goods saja tetapi juga ke sektor lain seperti 

Property and Real Estate, Energy, Mining, dan lain-lain. Selanjutnya 

penyusun juga menyarankan agar mencoba melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel analisis lain seperti PEG, CAR, ROA, NPM, dan 

lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 


