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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Corporate Social Responsibility, 

Return On Asset, Net Profit Margin dan Earning Per Share pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-

2014. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwacorporate 

social responsibility berpengaruh dalam menentukan harga saham 

perusahaan. Jika CSR meningkat maka harga saham juga akan meningkat. 

2. Return On Asset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA 

perusahaanmenunjukkan kinerja perusahaan semakin baik sehingga dapat 

meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut yang akan berdampak pada peningkatan harga saham 

perusahaan. 

3. Net Profit Margin memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 
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tinggi maka harga saham juga akan meningkat. Tetapi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham perusahaan. 

4. Earning Per Share memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap 

harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Earning Per Share 

perusahaan cukup baik, maka permintaan terhadap saham tersebut akan 

meningkat, yang berarti harga saham perusahaan tersebut juga akan 

meningkat. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

implikasi untuk perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu: 

1. Bagi investor dan calon investor agar lebih mempertimbangkan indikator 

pengungkapan CSR perusahaan pada laporan tahunan, karena pada 

penelitian ini terbukti semakin banyak CSR yang diungkapkan dapat 

mempengaruhi harga saham perusahaan pertambangan dan investor akan 

mendapatkan return yang lebih baik. 

2. Bagi Perusahaan, pengungkapan CSR memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan di 

Indonesia. Hal ini dapat menjadi fokus bagi perusahaan pertambangan 

agar terus terbuka mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan tanggung jawab sosial  dalam laporan tahunannya, dengan CSR 

perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan serta perusahaan mendapat 

citra yang positif dari masyarakat luas.  
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh penelitiadalah: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian inisehingga dapat menghasilkan variasi 

dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. 

2. Penelitian lebih lanjut juga diharapkan dapat menambahkan jumlah 

sampel penelitian atau dapat membandingkan sektor-sektor lain 

perusahaan yang terdaftar di BEI serta menggunakan jumlah waktu yang 

lebih banyak. 
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