
69 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Debt To Equity Ratio, 

Growth, Firm Size, Beta, dan Return On Investment secara parsial maupun secara 

simultan terhadap Return Saham pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada perusahaan LQ45 dari tahun 

2012 hingga 2015, peneliti menyimpulkan bahwa variabel debt to equity ratio 

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,016. Hal ini tidak 

mendukung H1 yang menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh 

negatif terhadap return saham. Hal ini dikarenakan bahwa  Debt to equity 

ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar utang. Semakin besar nilai Debt to equity ratio 

menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan utang-

utang relatif terhadap ekuitas.  
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2. Pengaruh growth terhadap return saham. 

Variabel growth menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 

0,001. Hal ini berarti menyatakan bahwa growth berpengaruh positif terhadap 

return saham. Dengan adanya tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi maka 

harapan investor akan suatu nilai intrinsik saham cenderung meningkat 

sehingga hal ini direspon dengan dilakukannya aksi beli oleh para investor 

yang berakibat pada kenaikan harga saham yang akhirnya meningkatkan 

return saham. 

3. Pengaruh firm size terhadap return saham. 

Variabel firm size memiliki tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 

0,337 tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan  terhadap 

return saham. Hal ini tidak mendukung H3 yang menyatakan bahwa firm size 

berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini disebabkan karena tingkat 

ketidakpastian perusahaan skala besar pada umumnya rendah karena dengan 

skala yang tinggi perusahaan cenderung tidak dipengaruhi pasar, sebaliknya 

dapat mewarnai dan mempengaruhi keadaaan pasar secara keseluruhan. Maka, 

rendahnya tingkat ketidakpastian perusahaan berskala besar maka akan 

mengurangi asimetri informasi pada perusahaan yang besar sehingga akan 

menurunkan tingkat return saham yang akan diterima investor. 
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4. Pengaruh beta terhadap return saham. 

Variabel beta memiliki tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,137 

tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan  terhadap return 

saham. Hal ini tidak mendukung H4 yang menyatakan bahwa beta 

berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini disebabkan oleh faktor 

psikologis investor yang ingin selalu memperoleh return semaksimal mungkin. 

Teori tentang high risk high return juga tidak selamanya sesuai dengan 

investor karena terkadang tidak semua investor menyukai tantangan. Investor 

cenderung bersikap risk averse (menghindari resiko) ketika resiko suatu 

perusahaan terlalu tinggi. Dengan sifat yang ingin menghindari resiko itulah, 

dapat berakibat pada kurangnya minat investor terhadap saham disuatu 

perusahaan sehingga harga saham turun dan berdampak pada rendahnya 

return yang akan diterima. 

5. Pengaruh return on investment terhadap return saham. 

Variabel return on investment menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 

yaitu sebesar 0,017. Hal ini berarti menyatakan bahwa return on investment 

berpengaruh positif terhadap return saham. Dengan semakin tinggi return on 

investment menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik karena perusahaan 

mampu memberikan tingkat return yang semakin besar. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi return on investment menunjukkan 

semakin efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan laba 
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bersih setelah pajak, dengan demikian akan diikuti oleh meningkatnya return 

saham yang diharapkan oleh investor. 

5.2 Saran 

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka penulis menyarankan 

hal-hal berikut ini: 

1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan 

tema sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Peneliti selanjutnya agar menambah sampel penelitian sehingga hasil 

penelitiannya lebih bagus. 

3. Peneliti selanjutnya agar menambah variabel yang lain untuk melihat 

pengaruh signifikan terhadap return saham sehingga hasilnya lebih 

akurat dan mempunyai cakupan lebih luas. 

 


