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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab empat terhadap 10 sampel perusahaan pertambangan selama tahun 

2011-2015 maka terdapat beberapa hasil yang berkaitan dengan pengaruh 

ROA, GPM dan DER terhadap harga saham. 

1. Terdapat pengaruh signifikan antara ROA dan harga saham.hal 

tersebut dapat diindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat ROA 

makan akan semakin tinggi pula harga saham dan perusahaan 

semakin efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan 

jumlah laba bersih.   

2. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara GPM dan harga saham. 

GPM tidak berpengaruh terhadap harga saham dikarenakan GPM 

hanya menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba kotor. Hal ini juga dapat disebabkan oleh 

pengeluaran biaya-biaya pada perusahaan kurang efisien sehingga 

dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. 

3. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara DER dan harga saham. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya DER tidak diikuti 

dengan meningkatnya harga saham perusahaan. Tidak 

berpengaruhnya DER terhadap harga saham mengindikasikan bahwa 

investor lebih menginginkan laba jangka pendek/capital gain 
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sehingga DER tidak menjadi suatu pertimbangan untuk para investor 

dalam menentukan pembelian saham ,akan tetapi lebih mengikuti 

trend pasar.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jumlah sampel menjadi keterbatasan pada penelitian ini 

dikarenakan jika jumlah sampel semakin banyak maka akan 

semakin banyak pula jumlah informasi yang didapat. 

2.  Kurangnya periode penelitian yang hanya 5 tahun, ini 

membuat berkurangnya gambaran dan informasi mengenai 

pengaruh terhadap harga saham ,semakin lama interval 

waktu pengamatan maka semakin besar kesempatan untuk 

memperoleh variabel-variabel yang akurat dalam melakukan 

penilaian. 

3. Bagi peneliti selanjutnya ,sebaiknya menambahkan jumlah 

variabel bebas yang diambil dari data laporan keuangan 

selain yang digunakan dalam penelitian ini. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi investor 

Membaca hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa 

ROA berpengaruh terhadap harga saham, para investor 
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diharap dapat lebih memperhatikan tingkat ROA pada 

perusahaan untuk menentukan keputusan dalam melakukan 

investasi. Karena semakin tinggi tingkat ROA akan 

berpengaruh terhadap aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini 

akan menjamin tingkat return yang akan didapatkan oleh 

investor. 

2. Bagi perusahaan 

Perusahaan lebih memperhatikan tingkat ROA karena variabel 

tersebut dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham 

perusahaan. Sedangkan variabel lain seperti gross profit 

margin dan debt equity ratio meskipun tidak berpengaruh 

signifikan tetap harus diperhatikan oleh perusahaan pada 

sektor pertambangan untuk masa yang akan datang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah 

faktor-faktor lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan pertambangan di Indonesia. 

 

 

 

 


