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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis statistik deskriptif Dividend per Share pada 

perusahaan Pertambangan termasuk kategori Sangat Kuat. Secara parsial 

Dividend per Share memberikan pengaruh sebesar 65,6 % terhadap harga 

saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2009-2013, dan pengaruh yang diberikan 

signifikan secara statistik. 

2. Berdasarkan analisis statistik deskriptif Return on Equity pada perusahaan 

Pertambangan termasuk kategori sedang. Secara parsial Return on Equity 

memberikan pengaruh sebesar 28,8 % terhadap harga saham pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2009-2013, dan pengaruh yang diberikan signifikan secara 

statistik. 

3. Berdasarkan analisis statistik deskriptif Net Profit Margin pada perusahaan 

Pertambangan termasuk kategori kuat. Secara parsial NPM memberikan 

pengaruh sebesar 36,3 % terhadap harga saham pada perusahaan 



134 
 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2009-2013 dan pengaruh yang diberikan signifikan secara statistik 

4. Berdasarkan analisis statistik deskriptif Likuiditas Saham pada perusahaan 

Pertambangan termasuk kategori sangat lemah. Secara parsial Likuiditas 

Saham memberikan pengaruh sebesar 0,04 % terhadap harga saham pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2009-2013 dan pengaruh yang diberikan tidak signifikan secara 

statistik 

5. Berdasarkan analisis statistik deskriptif pertumbuhan penjualan pada 

perusahaan pertambangan termasuk kategori sangat lemah. Secara parsial 

pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh sebesar 1,6 % terhadap 

harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2009-2013 dan pengaruh yang diberikan tidak 

signifikan secara statistik 

6. Secara simultan Dividend per Share, Return on Equity (ROE), Net Profit 

Margin (NPM), Likuiditas Saham, Pertumbuhan Penjualan  berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kontribusi pengaruh simultan 

yang diberikan sebesar 79,6 %, sedangkan sebanyak 10.4% sisanya 

merupakan besar kontribusi pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. 

 

 



135 
 

5.2 Saran 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian terbatas hanya pada perusahaan yang termasuk dalam 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

2. Tahun penelitian terbatas hanya selama periode 2009-2013. 

3. Terdapat faktor-faktor lain  yang mempengaruhi praktik kebijakan 

dividen yang tidak tercakup dalam penelitian. 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang 

ada, adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Tingkat likuiditas saham perusahaan yang diukur dengan Trading Volume 

Activity (TVA) dan juga pertumbuhan penjualan masih tergolong sangat  

rendah. Kemudian Return on Equity masih tergolong kedalam kategori 

sedang. Disarankan agar  perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan 

penjualannya misalnya dengan cara meningkatkan jumlah produksi, 

menjaga kualitas produk tambang sehingga kepercayaan konsumen dapat 

terjaga dan mengurangi beban-beban misalnya dengan mengurangi 

penggunaan bahan bakar untuk produksi karena dengan meningkatnya 

penjualan tanpa disertai dengan peningkatan beban yang lebih besar, dari 

peningkatan penjualan akan meningkatkan peningkatan laba bersih, 
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peningkatan laba bersih ini juga akan membuat ROE perusahaan semakin 

tinggi dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Dividend per Share, Return on Equity 

dan Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Oleh 

karena itu investor sebaiknya mempertimbangkan ketiga hal tersebut dalam 

pengambilan keputusan sebelum berinvestasi. Sehingga akan mengurangi 

kerugian dan akan menghasilkan return yang baik 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

akuntansi keuangan, khususnya mengenai pengaruh Dividend per share, 

Return on Equity, Net Profit Margin, Likuiditas Saham,dan Pertumbuhan 

Penjualan terhadap Harga Saham. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas 

lingkup penelitiannya, yaitu : 

1. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor-

faktor lain di luar variabel atau faktor yang diteliti, seperti Return 

on Investment atau Return on Assets, Earning per Share, Book 

Value per Share, Debt to Equity Ratio, Return Saham, Return 

Bebas Risiko, Risiko Pasar, Return Market, Stock Split, Price 

Earning Ratio, Dividend Payout Ratio, dan Current Ratio.  
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2. Melakukan penelitian pada sektor perusahaan yang berbeda , 

menambah tahun penelitian dan menambah sampel penelitian 

untuk memperoleh kesimpulan yang mungkin berbeda agar 

menambah wawasan peneliti sendiri dan pembaca. 

 

 


