
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan didasari teori-teori yang 

dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. kondisi kinerja keuangan pada perusahaan kelompok industri barang konsumsi. 

Bila ditinjau dari kinerja keuangan yang berupa Net Profit Margin dari tahun 

2003-2007 pada perusahaan industri barang Konsumsi yang memperoleh nilai 

rata-rata paling tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan industri barang 

konsumsi lainnya adalah PT Merck Tbk yaitu sebesar 16.287%, sehingga 

dinyatakan memiliki kinerja fundamental yang cukup baik, dengan melihat Net 

Profit Margin sebagai salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh para 

investor. Sedangkan perusahaan industri barang konsumsi yang memperoleh Net 

Profit Margin paling rendah bila dibandingkan perusahaan industri barang 

konsumsi lainnya adalah PT Kedaung Indah Can Tbk yaitu sebesar -15.504%, 

perusahaan ini kinerjanya kurang baik bila dibandingkan dengan perusahaan 

barang konsumsi lainnya. Sehingga dengan nilai Net Profit Margin yang rendah 

perusahaan tersebut akan kurang diminati investor karena menandakan bahwa 

perusahaan tersebut gagal memberikan keuntungan seperti yang diharapkan 

pemegang saham.  

2. Perubahan harga saham dan kebijakan dividen yang berupa dividen payout ratio 

pada perusahaan kelompok industri barang konsumsi. 

a. Perubahan Harga Saham 

Bila ditinjau dari nilai rata-rata perubahan harga saham pada tahun 2003-

2007, perusahaan barang konsumsi yang memperoleh nilai rata-rata 

perubahan harga saham paling tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan 



industri barang konsumsi lainnya adalah PT. Aqua Golden Mississippi Tbk yaitu 

sebesar 5000 per lembar saham. Adanya perubahan harga saham yang tinggi 

disebabkan oleh selisih positif antara harga saham setelah diterbitkan laporan 

keuangan dengan harga saham sebelum diterbitkan laporan keuangan. 

Sedangkan perusahaan yang memperoleh nilai rata-rata perubahan harga 

saham terendah adalah PT Kedaung Indah Can Tbk yaitu sebesar -125 per 

lembar saham. Adanya perubahan harga saham yang rendah disebabkan oleh 

selisih negatif antara harga saham setelah diterbitkan laporan keuangan 

dengan harga saham sebelum diterbitkan laporan keuangan.  

b. Kebijakan Dividen yang Berupa Dividen Payout Ratio 

Bila ditinjau dari nilai rata-rata dividen payout ratio pada tahun 2003-2007, 

perusahaan industri barang konsumsi yang memperoleh nilai dividen payout 

ratio yang paling tinggi bila dibandingkan perusahaan industri barang 

konsumsi lainnya adalah PT Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu sebesar 

67.5%. dan nilai terendah diperoleh PT Mustika Ratu Tbk yaitu sebesar 

15.2%. tingginya nilai dividen payout ratio menunjukkan bahwa perusahaan 

lebih memilih untuk membayar dividen kepada pemegang saham 

dibandingkan untuk memperluas usaha perusahaan, sedangkan rendahnya 

niali dividen payout ratio menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih 

untuk memperluas usaha perusahaan dan menunda pembayaran dividen 

kepada pemegang saham. 

3. Pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap perubahan harga saham dan 

kebijakan dividen pada perusahaan kelompok industri barang konsumsi 

a. Pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap perubahan harga saham 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Hasil yang diperoleh dari perbandingan 

tingkat signifikansi adalah Ho ditolak karena nilai signifikansi 0,010 < 0,05 

maka variabel independen (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap variabel 

dependen (perubahan harga saham). 

b. Pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap kebijakan dividen yang 

berupa dividen payout ratio. 



Hasil yang diperoleh dari perbandingan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak 

karena nilai signifikansi 0,014 < 0,05 maka variabel independen (kinerja 

keuangan) berpengaruh terhadap variabel dependen kebijakan dividen. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian dengan topik yang sama 

dengan penelitian ini, hendaknya perlu melakukan penelitian yang lebih spesifik 

dan mendalam dengan menggunakan variabel-variabel lain diluar variabel Net 

Profit Margin yang mungkin dapat mempengaruhi Perubahan Harga Saham dan 

Dividen Payout Ratio. Hal ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap Perubahan Harga Saham dan 

Dividen Payout Ratio. Dan pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan 

objek  penelitian yang lebih banyak dari semua perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, sehingga generalisasi penelitian untuk semua sektor di 

Bursa Efek Indonesia dapat lebih ditingkatkan. 

2. Bagi perusahaan yang masih memiliki rata-rata nilai perubahan harga saham dan 

dividen payout ratio tiap tahunnya rendah atau mengalami capital loss sebaiknya 

segera berusaha untuk memperbaiki kinerjanya. Dengan meningkatkan kinerja 

operasional diharapkan akan meningkatkan penjualan dan laba operasional 

perusahaan. Dengan demikian investor akan tertarik untuk membeli saham 

perusahaan dan menanamkan modalnya didalam perusahaan. 

3. Bagi investor yang ingin menginvestasikan sahamnya pada suatu perusahaan 

sebaiknya melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan yang akan dipilih, salah 

satunya dengan menggunakan analisis laporan keuangan dalam menilai kondisi 

keuangan perusahaan. Selain memperhatikan faktor fundamental juga perlu 

memperhatikan kondisi tingkat suku bunga, laju inflasi, tingkat pendapatan, 

ekspektasi pasar, kondisi politik dan kondisi makro lainnya. sehingga dapat 

diambil keputusan investasi yang tepat. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan 

bagi investor yang ingin berinvestasi baik jangka pendek maupun investasi jangka 

panjang. 


