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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada 

bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CR tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Return saham. Hal ini dikarenakan nilai CR yang 

tinggi pada perusahaan mencerminkan perusahaan kurang mampu 

memanfaatkan aset lancar perusahaan menjadi penjualan. Dengan 

demikian nilai CR yang tinggi pada perusahaan terkadang justru kurang 

menguntungkan perusaaan karena banyak dari aset perusahaan hanya 

menumpuk pada aktiva lancar yang menunjukkan bahwa perusahaan 

kurang mampu meningkatkan kemampuan operasional mereka dalam 

mengkonversi sumber aktiva lancar ke dalam penjualan. Hal ini 

menjadikan CR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DER tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Return saham. Hal ini dikarenakan 

objek pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar terus-menerus 

pada indeks LQ45 selama periode tahun penelitian, yang menunjukan 

perusahaan yang konsisten dalam kinerjanya. Hal ini berarti bahwa 

walaupun perusahaan memiliki toal hutang yang tinggi namun perusahaan 

mempunyai tingkat likuiditas dan nilai kapitalisasi yang tinggi sehingga 
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perusahaan dinilai mampu membayar dan memanfaatkan semua hutang 

yang dimiliki perusahaan. Maka dalam memutuskan investasinya para 

investor cenderung tidak merespon tinggi atau rendahnya nilai DER pada 

suatu perusahaan. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang mempunyai nilai ROA yang baik tidak selalu cenderung 

memiliki return saham yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan penilaian 

terhadap kinerja perusahaan dengan alat ukur ROA memiliki kelemahan 

sebagai pengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan profit, karena 

laba yang dihasilkan tidak memasukkan biaya modal sehingga pengukuran 

kinerja yang mempergunakan laporan rugi laba mengandung distorsi. Hal 

ini menunjukan bahwa ROA yang merupakan rasio alat ukur dalam 

menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang akurat dalam 

memprediksi sukses atau tidaknya perusahaan menciptakan return saham 

bagi para investor. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel TATO tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini dikarenakan 

bahwa rasio aktivitas TATO yang diperoleh perusahaan mencerminkan 

perusahaan mampu memanfaatkan aset perusahaan menjadi pendapatan 

dengan lebih baik. Kondisi demikian bagi manajer dinilai sebagai suatu 

sinyal positif atas kondisi perusahaan. Namun demikian pendapatan yang 

tinggi ternyata tidak mencerminkan laba bersih yang lebih besar pula. Hal 
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ini ditunjukkan dalam kondisi bahwa beberapa perusahaan dengan TATO 

yang tinggi namun ternyata memiliki return saham yang rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki beban operasional yang 

tinggi, sehingga dalam memutuskan investasinya para investor cenderung 

tidak merespon tinggi atau rendahnya nilai TATO pada suatu perusahaan. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel MVA tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini dapat dikarenakan 

nilai MVA yang dimiliki perusahaan tidak disajikan secara eksplisit dalam 

laporan keuangan sehingga penilaian investor tidak secara langsung dapat 

melihat besarnya MVA pada perusahaan tersebut. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini yaitu hasil yang menunjukan semua variabel 

bebas dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu 

return saham dan menunjukan nilai koefisien determinasi yang negatif. Selain 

itu penelitian ini melibatkan data tahun 2012 sampai 2016 yang mana periode 

tersebut masih menghasilkan data pengamatan yang relatif kecil. 

 

5.3 Saran 

Dengan melihat hasil penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Investor 

Berdasarkan hasil penelitian ini menujukan bahwa para investor sering 

kali mengabaikan faktor-faktor CR, DER, ROA, TATO dan MVA dalam 

melakukan transaksi saham. Dalam rencana investasi yang akan dilakukan 

diharapkan para investor untuk mempertimbangkan faktor-faktor diatas, 

baik dilihat dari kinerja laporan keuangannya dan juga informasi dari 

faktor pasar. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangannya, 

karena kinerja keuangan yang baik akan menarik para investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan. Selanjutnya perusahaan 

diharapkan dapat menerbitkan nilai MVA perusahaan untuk dapat 

dijadikan informasi oleh investor dalam mempertimbangkan keputusan 

investasinya. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sedikitnya perusahaan yang secara terus-menerus terdaftar pada LQ45 

yang digunakan sebagai sampel, maka untuk penelitian selanjutnya 

disarankan untuk tidak menggunakan syarat perusahaan yang secara terus-

menerus terdaftar pada LQ45 sebagai sampel penelitian untuk 

mendapatkan sampel yang lebih banyak. Selain itu perlu adanya penelitian 

yang menggunakan variabel-variabel lain yang pengaruhnya lebih relevan 

terhadap nilai return saham. 

4. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi yang 

membaca serta dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


