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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil analisa terkait pengaruh Dividend Per 

Share, Price To Book Value, Net Provit Margin, dan Return On Invesment 

terhadap harga saham PT. Bank Mandiri Tbk. maka dari penelitian ini dapat 

dipetik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dividend Per Share memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Maka dari itu Dividend Per Share adalah salah satu 

penentu harga saham perusahaan. Dividend Per Share merupakan rasio 

yang digunakan untuk melihat seberapa besar dividend yang semestinya 

akan di terima oleh para pemegang saham yang diberikan oleh perusahaan. 

Dengen perolehan rasio ini yang bernilaian tinggi dapat meningkatkan 

permintaan penawaran saham sehingga harga saham juga akan ikut naik 

akibat dari aktifitas banyaknya permintaan pada pasar saham. 

2.  Price To Book Value memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa Price To Book Value 

merupakan salah satu penentu besaran harga saham perusahaan. Price To 

Book Value merupakan rasio untuk mengukur kinerja harga pasar saham 

terhadap nilai bukunya. Semakin tinggi nilai Price To Book Value yang 

diperoleh maka perusahaan juga akan menjual saham beberapa kali lebih 

tinggi dari nilai bukunya. 
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3. Net Provit Margin memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa Net Provit Margin merupakan 

salah satu penentu harga saham perusahaan. Net Provit Margin merupakan 

rasio ukuran untuk perusahaan dalam efisiensi pengelolaan serta 

memperkirakan keuntungan yang akan datang berdasarkan peramalan 

penjualan yang dibuat. Semakin tinggi nilai Net Provit Margin yang 

diperoleh menunjukkan perusahaan menetapkan harga produk dengan 

benar dan berhasil mengendalikan biaya-biaya dengan baik, sehingga nilai 

harga saham juga akan ikut berubah dengan meningkatnya nilai marjin Net 

Provit Margin.   

4. Return On Invesment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa Return On Invesment 

merupakan salah satu penentu harga saham perusahaan. Return On 

Invesment merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Dengan semakin tinggi 

Return On Invesment yang diperoleh menandakan semakin baik keadaan 

suatu perusahaan. Ketika kondisi perusahaan baik maka dapat berpotensi 

mendatangkan banyak investor sehingga harga saham perusahaan juga 

akan ikut meningkat. 

5. Dividend Per Share, Price To Book Value, Net Provit Margin, dan Return 

On Invesment secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. 

Hal ini berarti Dividend Per Share, Price To Book Value, Net Provit 
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Margin, dan Return On Invesment merupakan faktor penentu yang dapat 

mempengaruhi nilai harga saham. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis penelitian dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pengembangan ilmu pengetahuan terkait aktifitas investasi di pasar modal 

dengan berbagai macam instrumennya serta rasio-rasio yang diperlukan 

dalam menentukan strategi yang efaktif dan efisien dalam ruang lingkup 

pasar modal. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Investor 

Bagi investor diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan wawasan sebelum memutuskan melakukan 

transaksi di pasar modal terutama melakukan jual beli saham serta 

perbanyak bahan analisis terkait faktor-faktor penentu dalam 

menganalisa suatu perusahaan yang berpotensi menghasilkan 

keuntungan dan juga dividend yang sesuai dengan keinginan para 

pelaku investor. 

b. Bagi Praktisi atau Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

Perusahaan atau badan terkait dalam pengelolaan harga saham 
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perusahaan agar mampu memberikan dampak untuk meningkatkan 

kualitas perusahaan terutama di bagian harga saham perusahaan 

perbankan di seluruh daerah Indonesia.  

c. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait analisis rasio yang 

dibutuhkan dalam meneropong kegiatan investasi serta menambah 

perbendaharaan pustaka bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian 

terhadap harga saham di pasar modal. 

d. Bagi Peneliti  

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu menambah 

kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teori terkait rasio yang 

diperhatikan dalam analisis saham, bagi peneliti yang akan melanjutkan 

penelitian yang sejenis, maka dapat dicoba menggunakan teknik dan 

metode yang berbeda guna menambah varian temuan teori penelitian, 

atau juga menggunakan objek yang berbeda namun masih sejenis 

karena penelitian ini hanya melihat terkait pengaruh variabel Dividend 

Per Share, Price To Book Value, Net Profit Margin, Dan Return On 

Invesment terhadap harga saham satu perusahaan saja sehingga 

nantinya dapat dijadikan perbandingan antara penelitian satu dengan 

penelitian yang lain.


