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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan laba berpengaruh positif signifikan terhadap Return Saham. 

2. Pertumbuhan ekuitas berpengaruh positif signifikan terhadap Return 

Saham. 

3. Peningkatan biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat 

mengurangi dampak pertumbuhan laba dan pertumbuhan ekuitas terhadap 

Return Saham. Jadi hipotesis ketiga dalam penelitian ini didukung secara 

empiris. 

5.2. Implikasi Hasil Penelitian  

Penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut:   

1. Dari sudut pandang teoritis, berdasarkan pada pengujian yang telah 

dilakukan diperoleh bukti empiris bahwa Pertumbuhan Biaya CSR, 

Pertumbuhan Laba berpengaruh terhadap Return Saham. Hal ini juga 

mendukung teori bahwa semakin baik Pertumbuhan Biaya CSR, 

Pertumbuhan Laba, maka investor akan semakin tertarik dalam 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil 
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tersebut perusahaan sebaiknya terus meningkatkan biaya CSR perusahaan 

agar investor semakin tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan. 

2. Bagi perusahaan hendaknya meningkatkan kinerja keuangan dan juga 

kinerja manajemen setiap tahunnya. Sehingga ketertarikan investor 

terhadap prospek perusahaan akan semakin terjaga. 

5.3. Keterbatasan dan Saran  

Keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah:  

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang pertambangan.  Hal ini menyebabkan generalisasi dari 

hasil penelitian ini hanya terbatas pada  industri bidang pertambangan saja 

dan tidak mewakili pada industri lain maka dari itu untuk penelitian 

mendatang diharapkan dapat memperluas sampel pada sejumlah sektor 

industri yang ada di BEI agar hasil yang didapatkan mencangkup lebih 

luas lagi.  
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