
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada fokus analisa penelitian dan hasil dari analisis 

penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan nilai Tobin’s Q perusahaan yang 

mengikuti PROPER dan tidak mengikuti PROPER tahun 2009-

2012 yang diuji dengan menggunakan uji t. 

 

2. Jika dilihat dari nilai tertinggi dan terendah Tobin’s Q perusahaan 

per tahun, perusahaan yang mengikuti proper lebih tinggi dan stabil 

daripada perusahaan yang tidak mengikuti proper. Tetapi untuk 

nilai terendahnya, kedua perusahaan memiliki nilai yang relatif 

sama. 

 

 

3. Begitu juga dengan perhitungan frekuensi perdagangan saham 

dengan menggunakan uji t tidak terdapat perbedaan antara 

perusahaan proper dan non proper. 
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4. Jika dilihat dari data nilai tertinggi dan terendahnya, untuk 

frekuensi perdagangan saham nilai tertinggi perusahaan proper 

mengalami penurunan nilai yang lebih sedikit daripada perusahaan 

nonproper. Dan apabila dilihat dari nilai terendahnya, kedua 

perusahaan tersebut memiliki nilai frekuensi yang relatif sama. 

 

 

5. Untuk kesimpulan nomor 1 dan 3, tidak terjadinya perbedaan 

(sama) dimungkinkan karena kedua indikator ini berhubungan erat 

dengan nilai saham yang beredar di publik. Investor atau calon 

investor mungkin belum sepenuhnya mengetahui, mengerti dan 

memperhatikan ada atau tidaknya proper itu sendiri. Maka dari itu 

mungkin hal ini menjadi penyebab tidak terjadinya perbedaan 

antara kedua kategori perusahaan tersebut. 

 

B. Saran 

Dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini, penulis berharap 

penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Penulis 

mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

pembaca dan/atau penelitian selanjutnya. 
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Saran Jangka Pendek 

1. Untuk perusahaan perusahaan yang ada diharapkan dapat lebih 

memberikan kemudahan dalam penyediaan data tentang 

perusahaan itu sendiri agar lebih mempermudah pengamatan 

serta penilaian untuk keperluan penelitian investasi dan lain-

lain. 

 

2. Jika dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI, 

masih banyak perusahaan kategori basic industry and 

chemicals yang belum mengikuti proper. Maka dari itu 

diharapkan lebih banyak lagi perusahaan yang mengikuti 

program-program lingkungan sehingga tercipta etika bisnis 

yang baik dan saling menguntungkan. 

 

 

3. Untuk pemerintah diharapkan dapat lebih memperketat lagi 

peraturan-peraturan mengenai perusahaan dan lingkunganya. 

 

Saran Jangka Menengah  

1. Untuk bidang pendidikan agar lebih meningkatkan lagi IPTEK 

tentang penanggulangan masalah lingkungan, agar masalah 

lingkungan yang telah ada cepat terselesaikan. 
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2. Untuk para peneliti agar tidak pernah berhenti untuk 

melakukan penelitian kususnya masalah lingkungan dan 

penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sedikit 

referensi  untuk penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan dalam ruang lingkup 

yang lebih luas seperti penggunaan perusahaan sampel yang 

lebih banyak dan/atau jangka waktu yang lebih lama. 

 

 

3. Penulis juga berharap penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan variabel lainnya seperti tingkat laba, hutang, atau 

variabel lainnya yang berhubungan dengan kegiatan 

operasional perusahaan agar dapat lebih terlihat apakah terjadi 

perbedaan antara perusahaan yang mengikuti proper dan tidak 

mengikuti proper. 

 

Saran Jangka Panjang 

Untuk seluruh pihak agar bersama-sama menjaga 

kelestarian lingkungan alam karena lingkungan dan kita semua 

adalah suatu mata rantai yang harus tetap terjaga agar kehidupan 

selalu berjalan seimbang dan selaras. 

  

55 




