
 
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Dividen yang diproksikan oleh Dividend Payout Ratio (DPR) 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Besarnya dividen yang 

dibagikan oleh perusahaan mencerminkan keuntungan pasti bagi para investor, 

sehingga akan mempengaruhi harga saham dan meningkatkan capital gain. 

2. Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Sebagian besar investor mempertimbangkan tingkat laba perusahaan dalam 

melakukan kegiatan investasi. Sehingga, besarnya  ROA menjadi tolak ukur 

dalam meningkatnya harga saham suatu perusahaan. 

3. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh tidak signifikan terhadap return 

saham. Kebijakan pendanaan berupa rasio hutang suatu perusahaan tidak 

begitu diperhatikan oleh investor dalam melakukan kegiatan investasi, 

sehingga besarnya hutang perusahaan  tidak relevan terhadap perubahan harga 

saham suatu perusahaan. 
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4. Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Besarnya rasio EPS menunjukkan keuntungan yang diperoleh investor dalam 

setiap lembar saham. Sehingga jelas bahwa EPS berpengaruh pada perubahan 

harga saham. 

5. Risiko Sistematis yang diproksikan oleh Beta saham berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Investor cenderung menghindari risiko dalam setiap 

kegiatan investasi, oleh karena itu beta saham digunakan sebagai indikator 

dalam menghitung fluktuasi pada harga saham suatu perusahaan. 

6. Secara keseluruhan atau secara simultan, variabel independen yang dianalisis 

dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

berupa return saham. 

7. Perspektif investor dalam menentukan pilihan investasi saham berdasarkan 

nilai return pada penelitian ini menunjukkan bahwa, investor lebih 

mempertimbangkan aspek-aspek kinerja perusahaan sebagai faktor 

fundamental dan risiko saham sebagai faktor teknikal dibandingkan dengan 

kebijakan perusahaan. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel Beta, EPS dan ROA lebih 

tinggi dibandingkan dengan variabel kebijakan dividend an kebijakan 

pendanaan berupa DPR dan DER. 
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5.2 Saran 

Terdapat beberapa saran serta pertimbangan yang dicantumkan dalam penelitian 

ini, saran dan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan kegiatan investasi saham yang bertujuan untuk 

mendapatkan nilai return atau keuntungan berupa capital gain maupun yield, 

sebaiknya lebih mempertimbangkan faktor fundamental berupa Dividend 

Payout Ratio (DPR), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS) dan 

faktor teknikal risiko sistematis dalam setiap analisis investasi selain faktor 

fundamental dan teknikal lainnya yang juga berpengaruh terhadap nilai return 

suatu saham. 

2. Pada penelitian selanjutnya ada baiknya tetap menggunakan variabel 

independen berupa Debt to Equity Ratio (DER) sebagai faktor fundamental 

yang mempengaruhi return saham, penggunaan variabel tersebut hendaknya 

diikuti dengan penambahan sampel perusahaan serta periode penelitian yang 

diperpanjang. 

3. Pada penelitian selanjutnya tentang faktor teknikal yang mempengaruhi nilai 

return sebaiknya menambahkan variabel lain selain risiko sistematis, dengan 

harapan dalam penelitian selanjutnya dapat mengungkapkan hubungan dari 

beberapa variabel makro ekonomi sebagai faktor teknikal yang mempengaruhi 

return saham. 

 


