
BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menganalisis pengaruh 

faktor  fundamental  yaitu  current  ratio  (CR),  return  on assets  (ROA),  debt  to  

equity  ratio (DER),  earning  per  share  (EPS),  dan  risiko  sistematik (Beta) 

terhadap return saham. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda,dengan pengujian statistik baik secara simultan dengan uji-t dan secara 

simultan dengan uji F. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai beriku

1.Current  ratio  (CR)  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  return 

saham.

2.Return  on  assets (ROA)  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan   terhadap 

return saham. 

3.Debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap 

return saham.

4.Earning  per  share (EPS)  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap 

return saham. 

5.Risiko Sistematik (Beta)   berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  return 

saham.  

6.Faktor fundamental yaitu  current ratio  (CR),  return on assets (ROA),  debt to  

equity ratio (DER),  earning per share (EPS),  dan risiko sistematik (Beta) secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap return saham.
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5.2.Keterbatasan dan Implikasi

5.2.1.Keterbatasan

Penelitian  ini  hanya  terbatas  menggunakan variabel  fundamental  dalam 

memprediksi  return  saham,  dan  tidak  memasukkan  variabel  non  fundamental 

seperti ketepatan waktu laporan keuangan dan pengungkapkan untuk memprediksi 

return. Hal ini berdampak pada rendahnya model penelitian dalam menjelaskan 

variasi  tingkat  return  saham, mengingat  investor  di  BEJ  pada  umumnya lebih 

menggunakan  pertimbangan  psikologis  dibandingkan  dengan  pertimbangan 

rasional dalam melakukan investasi. 

5.2.2.Implikasi

Bagi investor  penelitian ini  dapat dijadikan sebagai rekomendasi  dalam 

melakukan investasi. Untuk menadapatkan return yang tinggi, investor hendaknya 

memilih saham-saham yang mempunyai beta tinggi. Namun demikian pemilihan 

sekuritas  dengan  karakteristik  ini  identik  dengan  portofolio  yang  beresiko 

sehingga  investor  yang  menghindari  risiko  disarankan  tidak  memilih  saham 

dengan karakter tersebut.

Bagi penelitian selanjutnya, karena pengaruh dari variabel-variabel dalam 

penelitian ini terhadap return saham yang masih berada pada tingkat yang rendah, 

sehingga  dalam  penelitian  selanjutnya  perlu  memperluas  cakupan  penelitian 

dengan  memasukkan  faktor  internal  perusahaan  seperti  book   value yang 

memberikan indikasi bahwa investor bersedia membayar harga saham lebih tinggi 

apabila ada jaminan keamanan variabel ini merupakan perbandingan nilai buku 
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modal sendiri dengan jumlah saham yang beredar, serta rasio aktivitas yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini seperti  Total Asset Turnover,  Total Fixed Assets  

Turnover,  Accounts Receivable Turnover,  Inventory Turnover,  Average Collection 

Period,  Days’  Sales  in  Inventory yang  mungkin  dapat  digunakan  untuk 

memperluas penelitian selanjutnya. 
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