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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penilaian harga saham menggunakan Dividend Discount Model (DDM) 

pertumbuhan konstan terdapat 4 saham yang mengalami undervalued yaitu saham 

AALI, ANTM, INDF dan TLKM sedangkan penilaian harga saham dengan 

menggunakan Free Cash Flow to Equity (FCFE) pertumbuhan konstan terdapat 6 

saham yang mengalami undervalued yaitu saham ANTM, ASII, INDF, TLKM, 

UNSP dan UNTR dan terdapat 3 saham yang dinilai sama, dengan menggunakan 

DDM pertumbuhan konstan dan FCFE pertumbuhan konstan yaitu ANTM, INDF 

dan TLKM. 

2. Hasil perhitungan akurasi penilaian harga saham menggunakan ADE, MDE, APE 

dan MPE manunjukkan bahwa model penilaian Dividend Discount Model (DDM) 

pertumbuhan konstan memiliki nilai yang terkecil dibandingkan model penilaian 

harga saham dengan menggunakan Free Cash Flow to Equity (FCFE) 

pertumbuhan konstan. Artinya, dengan analisis ADE, MDE, APE dan MPE hasil 

penilaian Dividend Discount Model (DDM) pertumbuhan konstan  adalah yang 

paling mendekati harga saham yang sebenarnya. Sebenarnya tidak ada model 

paling akurat dari kedua model penilaian harga saham ini karena model penilaian 
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ini akan bekerja lebih baik pada situasi tertentu. DDM pertumbuhan konstan baik 

digunakan untuk perusahaan yang sacra rutin membayar dividen dan dengan 

jumlah yang cukup besar sedangkan model penilaian harga saham FCFE 

pertumbuhan konstan bekerja lebih baik ketika digunakan pada perusahaan yang 

tidak secara rutin membayar dividen dan jumlah dividen kecil atau kebalikan dari 

DDM pertumbuhan konstan. Hasil analisis akurasi penilaian harga saham lebih 

cenderung pada DDM pertumbuhan konstan karena sampel yang digunakan 

mayoritas adalah perusahaan yang secara rutin membayar dividen dan dalam 

jumlah yang besar. 

 

5.2 Saran  

Berikut adalah saran yang diharapakan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk 

peneliti selanjutnya: 

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa model penilaian harga saham bekerja 

lebih baik pada situasi tertentu, investor atau calon investor perlu melakukan 

analisis saham yang akan dibeli terlebih dahulu untuk dapat menggunakan model 

penilaian yang cocok untuk menilai harga saham. 

2. Dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal investor atau calon 

investor bukan hanya menilai harga wajar saham namun manajemen perusahaan 

yang baik menjadi salah satu faktor penting untuk pertimbangan pemilihan saham 

yang ingin dibeli karena tipe investor jangka panjang akan lebih memperhatikan 
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dividen. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang manajemennya bisa 

dipercaya atau jujur dalam mengelola perusahaan. 

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan beberapa model 

penilaian harga saham dan dengan sampel yang lebih besar. Agar bisa mewakili 

saham yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) mana yang sesuai dengan 

menggunakan model penilaian yang paling tepat 

 

 


