
 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV, 

hasilnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal, tidak terdapat 

multikolinieritas, bebas heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dari pengujian 

hipotesis penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis 1, hasilnya menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Return Saham pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

sehingga hipotesis 1 diterima.   

2. Berdasarkan pengujian hipotesis 2, hasilnya menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel Debt on Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Return Saham pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, sehingga hipotesis 2 diterima.  

3. Berdasarkan pengujian hipotesis 3, hasilnya menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel Total Asset Turnover (TAT) berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel Return Saham pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis 3 diterima.  
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4. Berdasarkan pengujian hipotesis 4, hasilnya menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Return Saham pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, sehingga hipotesis 4 diterima. 

5. Berdasarkan pengujian hipotesis 5, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover 

(TAT), dan Return on Equity (ROE) terhadap return saham pada perusahaan 

LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan, 

antara lain : 

1. Hasil penelitian ini terbatas pada pengamatan yaitu selama 5 tahun dengan 

sampel yang terbatas 27 sampel dari 45 total populasi, hal ini didasarkan dari 

kriteria inkluasi dalam pengambilan sampel yaitu perusahaan yang tidak 

mencantumkan laporan keuangan secara lengkap pada periode penelitian 

harus dikeluarkan dari sampel.  

2. Faktor fundamental perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk 

memprediksi return saham hanya terbatas pada current ratio, DER, total asset 

turnover, dan ROE, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat digunakan 

untuk memprediksi return saham. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil dan keterbatasan penelitian, penulis memberikan 

saran yang mungkin dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya mengenai 

pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham, yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel penelitian dengan 

memperpendek periode penelitian, hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan 

yang tergabung dalam saham LQ 45 sering mengalami perubahan, khususnya 

setelah 5 (lima) tahun berjalan. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat dikembangkan dan ditambahkan lagi 

faktor-faktor fundamental yang dapat memprediksi return saham pada 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5.4 Implikasi 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan mampu 

memprediksi return saham. Pada perusahaan LQ 45, kebijakan utang (DER) 

dan perputaran sumber dana (TAT) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan 

bagi manajemen perusahaan LQ 45 untuk lebih memperhatikan kebijakan 

utang dalam melakukan pengendalian internal, pengambilan keputusan 

pendanaan, dan keputusan investasi dalam rangka pengembangan usahanya.  

2. Bagi para kreditur dan para investor hendaknya lebih memahami dan jeli 

terhadap perkembangan return saham pada perusahaan LQ 45, sehingga dapat 

membantu kebijakan pengambilan keputusan investasi. 


