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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka penulis akan membuat kesimpulan adalah sebagai berikut : 

1. Perkembangan Pertumbuhan Laba Sub Sektor Pertambangan Batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019  rata-rata penurunan  terjadi 

di tahun 2015 hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2015 harga jual batubara 

sedang dalam kondisi menurun perlambatan ekonomi dicina turut menjadi factor 

pendukung menurunnya kinerja penjualan ditambah lagi dengan anjloknya harga 

batubara dunia hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan tambang terpaksa 

menghentikan operasi tahun 2015 para emiten batubara di bursa efek indonesia 

terkoreksi paling dalam bahkan emiten emiten besar juga ikut terkena dampak 

bahkan tidak sedikit emiten batubara yang mengalami rugi bersih sehingga hal 

tersebut berdampak pada pendapatan laba yang rata-rata menurun, 

2. Perkembangan Kebijakan Dividen DPR) Pada  Sub Sektor Pertambangan Batubara 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 rata-rata mengalami 

penurunan pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya penurunan laba bersih hal 

tersebut dapat dilihat dari beberapa laporan keuangan perusahaan diantaranya 

PT.Adaro  yang mengalammii penurunan laba. Begitupula dengan perusahaan  

KKGI juga mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017, penurunan 
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3. tersebut karena sejalan dengan turunnya penjualan bersih sehubungan dengan 

turunnya volume penjualan batu bara dan turunnya harga jual rata-rata, selain hal 

tersebut laba bersih dikarenakan adanya kenaikan Harga Pokok Penjualan dan 

naiknya Beban Umum dan Administrasi Sehingga berdasarkan hasil Rapat Umum 

Pemegang Saham menetapkan dan menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 

2018 akan di bukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur 

permodalan perseroan. Namun rara-rata kebijakan dividen juga meningkat pada 

tahun 2017 hingga 2017 hal tersebut terjadi karena rata-rata perusahaan tetap 

konisiten membagikan dividen kepada para pemegang saham meskipun pada 

tahun-tahun tertetu laba yang diperoleh menurun akibat adanya penurunan hba dan 

impor china perusahaan melakukan hal tersebut untuk menjaga kepercayaan [ara 

pemmegang saham pada perusahaan. 

4. Perkembangan Ukuran Perusahaan Pada  Sub Sektor Pertambangan Batubara 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 rata-rata mengalammi 

peningkatan . Karena adanya peningkatan pada tahun 2016 rata-rata  disebabkan 

oleh adanya peningkatan pada  asset lancar yang  naik dikarenakan dengan adanya 

kenaikan  saldo kas dan piutang dan asset non lancer. Rata-rata pda tahun 2017 

meningkat disebakan oleh adanya peningkaan pada asset lancar yang disebebkan 

oleh adanya kenaikan pada saldo kas dan setara kas, dan  asset tidak lancar dan 

piutang usaha seiring dengan mmeningkatnya penjualan domestic. Rata-rata tahun 

2018 meningkat karena adanya  peningkatan pada asset lancar seperti peningkatan 
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pada pos kas setara kasn, investasi jangka pendek, , meningkatnya persediaan  

karena adanya peningkatan volume persediaan batubara. 

5. Perkembangan Nilai Perusahaan (PER)Pada  Sub Sektor Pertambangan Batubara 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 mengalami penurunan rata-

rata tahun 2016, 2017, 2018 Karena adanya penurunan laba yang 

diperolehperusahaan yang merupakan dampak dari penurnan harga jual rata-rata- 

,dan pergerkan harga yang tidak stabil ditahun 2016 shingga bedampak pada 

kinerja saham perusahaan bebreapa diantaranya turun dan nilai perusahaan pun 

ikut turun. 

6. Pengaruh  Pertumbuhan Laba . Kebijakan Dividen (DPR) dan Ukuran Perusahaan, 

memberikan kontribusi terhadap Nilai perusahaan (PER) Pada Sub Sektor 

Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-

2019.  Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan Laba secara parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Nilai perusahaan (PER) Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sehingga dapat diartikan dimana 

jika terjadi perubahan baik penurunan ataupun peningkatan pada pertumbuhan 

laba maka nilai perusahaan pun akan mengalami penurunan/peningkatan pula 

pertumbuhan laba yang meningkat maka memperlihatkan kinerja perusahaaan 

yang baik sehingga investor akan terttarik menanamkan saham sehingga harga 

saham akan meningkat  dan nilai perusahaan akan ikut meningkat. 
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b. Kebijakan Dividen (DPR) secara parsial  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Nilai perusahaan (PER) Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Dapat diartikan 

apabila rasio kebijakan dividen menurun maka nilai perusahaan akan ikut 

menurun pula begitupun sebaliknya.karena denan rasio kebijakan dividen yang 

meningkat investor akan tertarik pada perusahaan untuk menammakan 

sahamnya sehingga nilai perusahaan akan ikut meningkat ataupun sebaliknya.  

c. Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Nilai perusahaan (PER) Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Dapat diartikan jika ukuran 

perusahaan mengalami peningkatan maka nilai perusahaan akan ikut meningkat 

begitu sebaliknya. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

besar pula asset yang dimiliki sehingga investor tertarik untuk menanamkan 

saham pada perusahaan karena perusahaan yang besar akan memiliki jangkaun 

pasar yang luas  dan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki 

kinerja yang baik dalam mengelola asetnya sehingga akan berpengaruh [ada 

harga saham dan nilai perusahaan pun akan ikut meningkat. 

d. Pertumbuhan Laba secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen (DPR) Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dimana jika pertumbuhan 

laba meningkat maka kebijakan dividen pun akan meningkat da begitupun 
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sebaliknya semakin meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan maka 

jumalh yang dibagikan perusahaanpun akan meningkat. 

e. Ukuran Perusahaan secara parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen (DPR) Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dimana jika ukuran 

perusaaan naik maka kebijakan dividen akan ikut naik dan begitupun 

sebaliknya ,pada penelitian yang dilakukan karena semakin mmeningkatnya 

ukuran peusahaan yang dilihat dari total asset maka investor lebih tertarik 

menanakan saham di perusahaan. 

f. Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 maka jika ukuran 

perusahaan meningkat maka pertumbuhan laba tidak akan begitu terpengaruh  

karena total asset tidak selalu mencermminkan perusahaan dapat meningkatkan 

laba  

g.  Pertumbuhan Laba, Kebijakan Dividen (DPR) Ukuran Perusahaan secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PER) 

Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2019 dimana secara Bersama-sama  apabila 

pertumbuhan laba , kebijakan dividen dan ukuran perusahaan meningkat maka 

nilai perusahaan akan ikut meningkat begitupula sebaiknya. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran baik 

bagi perusahaan , bagi investor  sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) : 

1.Bagi Perusahaan  

 Untuk masing-masing perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam penjualan batubara pada saat adanya krisis harga acuan batubara yang bergerak 

dinamis ataupun pada saat normal agar mampu memperoleh laba dan menekan 

kerugian laba perusahaan sehingga apabila perolehan laba mampu ditingkatkan  

tentunya perusahaan mampu memberikan dividen yang lebih besar dari tahun 

sebelumnya. Untuk kebijakan dividen sebaiknya perusahaan agar selalu menaja 

konsistensi dengan tetap membagikan dividen setiap tahunnya agar investor tetap 

menanamkan sahamnya diperusahaan. Untuk ukuran perusahaan yang rata-rata 

meningkat agar perusahaan tetap mengelola asset dan tetap waspada dalam 

pengelolaanya agar tidak mengalami kerugian yang mempengaruhi otal asset.untuk 

meningkatkan nilai perusahaan yang jika dilihat rata-rata menurun yang Sebagian besar 

disebabkan karna perusahan mengalami penurunan dari laba sebaiknya perusahaan 

dapat terus meningkatkan kinerja agar mmenarik investor untuk menanamkan saham 

sehingga akan berdampak pada harga saham yang ikut naik dan nilai perusahaan pun 

akan naik 

2.Bagi Investor  
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 Untuk para investor hendaknya dapat selalu memperhatikan kinerja perusahaan 

pada masing-masing perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia  untuk menamamkan saham dan selalu melakukan Analisa 

kinerja perusahaan agar dapat lebih mengetahui prospek laba yang akan didapatkan 

kedepannya oleh perusahaan rasio kebijakan dividen, total aaset yang dimiliki, kinerja 

saham perusahan. Namun juga tidak melupakan factor-faktor lain yang penting yang 

dapat mempengaruhi kinerja saham dan perusahaan seperti situasi ekonomi , adanya 

isu politik , bencana alam, atau siatuasi lainnya yang mampu mempengaruhi harga 

saham 

3. Bagi Peneliti lain 

 Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan variabel 

pertumbuhan laba , kebijakan dividen dan ukuran perusahaan namun dapat 

menggunakan variabel- variabel lainnya yang memungkinkan memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan agar dihasilkan penelitian yang lebih akurat, selain variabel 


