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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh price earning ratio, 

dividend payout ratio, return on equity, dan debt to equity ratio terhadap retun 

saham baik secara parsial maupun secra simultan pada perusahaan sektor 

property, real estate dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2017. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 

telah disajikan di bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara Parsial 

a. Rasio penilaian atau rasio ukuran pasar yang diukur dengan price 

earning ratio tidak memiliki pengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan sektor  property, real estate dan building construction yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

b. Rasio penilaian atau rasio ukuran pasar yang diukur dengan dividend 

payout ratio memiliki pengaruh terhadap return saham  pada 

perusahaan sektor  property, real estate dan building construction yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

c. Rasio profitabilitas yang dikur dengan return on equity memiliki 

pengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor  property, 

real estate dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2017. 

d. Rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio tidak 

memiliki pengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor  

property, real estate dan building construction yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015-2017. 
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2. Secara simultan 

Price earning ratio, dividend payout ratio, return on equity dan debt to 

equity ratio secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap retun 

saham pada perusahaan sektor  property, real estate dan building construction 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

6.2 Saran 

 Setelah menganalisa hasil penelitian, penulis melihat beberapa hal yang 

dapat dijadikan masukan antara lain : 

1. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut dengan 

menggunakan tema yang sama diharapkan untuk menambahkan 

variabel tambahan selain variabel yang telah ada dalam penelitian ini, 

yang berhubungan dengan return saham, misalnya Book value, 

Earning per share, Return on Asset, dan lainnya. 

b. Menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang dan 

mendapatkan sampel yang lebih banyak, sehingga diharapkan akan 

mendapatkan hasil analisis yang lebih baik. 

2. Bagi Investor  

Untuk investor yang akan melakukan investasi dalam bentuk saham, 

disarankan untuk menganalisis laporan keuangan atau kinerja perusahaan yang 

bersangkutan dengan menggunakan rasio keuangan misalnya dividend payout 

ratio dan return on equity, karena hasil penelitian ini menunjukkan secara 

parsial bahwa return on equity dan dividend payout ratio berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan sektor  property, real estate dan 

building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-

2017. 

3. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan disarankan untuk memperhatikan laporan keuangan yang 

diterbitkan untuk membantu para investor dalam meganalisis informasi terkait 

dengan kinerja perusahaan. Perusahaan juga diharapkan untuk meningkatkan 

kinerjanya misalnya dengan cara peningkatan pertumbuhan penjualan atau 
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laba sehingga price earning ratio bisa digunakan untuk investor dalam 

mengambil keputusan investasinya. Ketika investor tertarik dan berinvestasi 

pada perusahaan, maka harga pasar saham akan meningkat karena akan 

menaikan permintaan di pasar modal sehingga harga saham serta return saham 

yang akan diterima investor juga akan meningkat. 

 


