
V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh DR, 

DER, LDER terhadap return saham perusahaan  yang telah go Publik di Bursa 

Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah uji regresi linier 

sederhana. sebelum itu diajukan dulu uji normalitas untuk mengetahui distribusi 

data penelitian, dari hasil tersebut diketahui bahwa data tentang DR, DER, LDER 

dan return saham berdistribusi normal. Perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2010 dengan metode pemilihan sampel 

menggunakan purposive sampling Berdasarkan hasil analisis pada bagian 

sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara DR, DER dan 

LDER berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan property dan 

real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2010 

2. Adapun uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa DR dan LDER 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan property dan real 

estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2010. 

Sementara DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan property dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2006-2010.  
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3. Temuan dalam studi ini tidak konsisten dengan studi sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sudarto (1999) yang menyatakan bahwa rasio hutang 

berpengaruh negatif terhadap return saham hal ini karena dampak rasio hutang 

atas return saham perusahaan tidak secara langsung terjadi tetapi  terlebih 

dahulu berdampak pada tingkat fluktuasi profitabilitas perusahaan yang 

dianalisis oleh investor dari laporan keuangan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini adalah terbatasnya jumlah 

perusahaan property dan real estate yang benar-benar dapat dijadikan sebagai 

objek penelitian karena faktor kelengkapan dan konsistensi publisitas laporan 

keuangan pada perusahaan di bidang tersebut sehingga hanya diperoleh 18 

perusahaan dari 41 perusahaan yang terdaftar. Selain keterbatasan tersebut hasil 

penelitian ini juga tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan lain karena 

karakteristik dan sifat yang berbeda.  

 

5.3 Saran  

Perusahaan property dan real estate hendaknya memiliki tanggung jawab kepada 

investor untuk dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangannya secara 

konsisten dan teratur, sehingga investor dapat melihat lebih jelas tentang kinerja 

keuangan. Konteks perusahaan yang menawarkan saham untuk menambah modal 

perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat dan transparan dalam 

memberikan informasi tentang kinerja keuangaannya. 
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5.4 Implikasi  

Hasil penelitian ini berimplikasi pada;  

1.  Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 

perusahaan agar dapat memperhitungkan perbandingan antara modal dengan 

hutang yang pada akhirnya akan berdampak pada perolehan laba perusahaan. 

Hal itu dilakukan sebagai bentuk strategi untuk memberikan keuntungan yang 

optimal pada perusahaan dari perdagangan saham karena berdasarkan hasil 

penelitian rasio hutang berpengaruh terhadap return saham. 

2.  Bagi Investor  

Para investor perlu mempertimbangkan rasio lainnya seperti rasio profitabilitas, 

rasio pertumbuhan, rasio likuiditas dan lain sebagainya.  

 


