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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah 

dijelaskan mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham  

Perusahaan Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2008-2012”, maka peneliti dapat mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Perkembangan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE),  Net 

Profit Margin dan Harga Saham perusahaan pada sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2012. 

a. Perkembangan Return On Asset (X1) perusahaan pada sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012. 

Berdasarkan pembahasan, kondisi ROA perusahaan pada sektor 

pertambangan periode 2008-2012 berfluktuatif, artinya setiap 

perusahaan memiliki nilai ROA yang berbeda-beda setiap tahunnya, 

hal ini dikarenakan laba bersih setelah pajak dan total asset yang 

dihasilkan tiap perusahaan berbeda-beda. Selama lima periode yaitu 

dari tahun 2008-2012 perusahaan yang memiliki nilai rata-rata ROA 

tertinggi adalah PT. Timah Tbk. Sedangkan perusahaan yang memiliki 

nilai rata-rata ROA terendah adalah PT. Bumi Resources Tbk. 

 

b. Perkembangan Return On Equity (X2) perusahaan pada sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012. 

Berdasarkan pembahasan, kondisi ROE perusahaan pada sektor 

pertambangan periode 2008-2012 berfluktuatif, artinya setiap 
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perusahaan memiliki nilai ROE yang berbeda-beda setiap tahunnya, 

hal ini dikarenankan oleh laba bersih setelah pajak dan total modal 

sendiri yang dimiliki pada tiap perusahaan berbeda-beda. Selama lima 

periode yaitu dari tahun 2008-2012 perusahaan yang memiliki nilai 

rata-rata ROE tertinggi adalah PT. Medco Energi Internasional Tbk. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai rata-rata ROE terendah 

adalah PT. Bumi Resources Tbk. 

 

c. Perkembangan Net Profit Margin (X3) perusahaan pada sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012. 

Berdasarkan pembahasan, kondisi NPM perusahaan pada sektor 

pertambangan periode 2008-2012 berfluktuatif, artinya setiap 

perusahaan memiliki nilai NPM yang berbeda-beda setiap tahunnya, 

hal ini dikarenankan oleh pendapatan bersih dan penjualan yang 

dimiliki pada tiap perusahaan berbeda-beda. Selama lima periode yaitu 

dari tahun 2008-2012 perusahaan yang memiliki nilai rata-rata NPM 

tertinggi adalah PT. Vale Indonesia Tbk. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki nilai rata-rata NPM terendah adalah PT. Bumi Resources 

Tbk. 

 

d. Perkembangan Harga Saham (Y) perusahaan pada sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012. 

kondisi harga saham perusahaan pada sektor pertambangan periode 

2008-2012 menunjukkan bahwa tingkat kenaikan ataupun penurunan 

pada harga saham relatif berfluktuatif pada beberapa perusahaan. 

Selama lima periode berturut-turut yaitu dari tahun 2008-2012 

perusahaan yang memiliki nilai harga saham tertinggi adalah PT. Vale 

Indonesia Tbk. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai harga 

saham terendah adalah PT. Bumi Resources Tbk.  
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2. Pengaruh Kinerja Keuangan yang diukur dengan Return On Asset 

(X1), Return On Equity (X2), dan Net Profit Margin (X3) terhadap 

Harga Saham Perusahaan pada Sektor Pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012 secara simultan.  

Berdasarkan Uji F yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis 

menyimpulkan bahwa Return On Asset (X1), Return On Equity (X2), dan 

Net Profit Margin (X3) terdapat hubungan yang cukup kuat terhadap harga 

saham  dan secara simultan berpengaruh terhadap harga saham, karena H0 

ditolak.  

3. Pengaruh Kinerja Keuangan yang diukur dengan Return On Asset 

(X1), Return On Equity (X2), dan Net Profit Margin (X3) terhadap 

Harga Saham Perusahaan pada Sektor Pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012 secara parsial.  

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Return On Assets (X1) memiliki hubungan yang cenderung lemah 

dengan harga saham dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

harga saham karena H0  diterima.  

b. Return On Equity (X2) memilki hubungan yang sangat lemah dengan 

harga saham dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga 

saham karena H0  diterima.  

c. Net Profit Margin (X3) memiliki hubungan yang cenderung lemah  

dengan harga saham dan secara parsial berpengaruh terhadap harga 

saham karena H0  ditolak.  
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5.2 Saran  

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:  

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi harga saham hanya terdapat tiga 

aspek yaitu Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) , dan Net 

Profit Margin (NPM).  

2. Unit analisis yang diteliti terbatas pada sektor Pertambangan saja.  

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan untuk memberikan informasi keuangan yang 

objektif,  relevan dan dapat di uji keabsahannya dimana para investor 

dapat menilai kondisi dari suatu perusahaan sehingga dapat meyakinkan 

para investor dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham 

perusahaan atau tidak.  

2. Bagi investor dan calon investor 

Bagi investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya pada  

perusahaan pertambangan agar terlebih dahulu melihat kondisi perusahaan 

yang akan dipilih. Untuk dapat menilai kondisi perusahaan maka dapat 

melihat kondisi laporan keuangan perusahaan diantaranya yaitu dengan 

melihat rasio profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets (ROA), 

Return On Equity (ROE) , dan Net Profit Margin (NPM). Namun hanya 

dengan melihat kondisi laporan keuangan perusahaan masih belum cukup 

untuk dijadikan bahan informasi dalam pengambilan keputusan investasi 

bagi para investor, untuk itu sebaiknya investor memperhatikan semua 

aspek baik fundamental maupun teknikal yang dapat mempengaruhi harga 

saham.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih dalam tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, sebaiknya periode 
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penelitian dilakukan lebih lama. Karena dalam penelitian ini peneliti hanya 

mengambil jangka waktu penelitian lima tahun yaitu dari tahun 2008-

2012. Selain itu, dapat juga menggunakan rasio-rasio keuangan lainnya, 

selain rasio profitabilitas agar dapat menambah variabel yang diteliti. 

Sehingga informasi yang didapat akan semakin lengkap. Dengan semakin 

banyaknya variabel yang digunakan dan semakin lamanya periode 

penelitian maka hasil penelitian akan semakin akurat. 

 


