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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM 

PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG GO PUBLIC DI 

BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2007-2012”, maka peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai hasil dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

1. Perkembangan Return Saham, Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Total Asset Turnover (TAT), Net Profit Margin (NPM), dan Price 

EarningRatio (PER) pada Perusahaan Telekomunikasi yang Go Public di 

BEI Periode 2007-2012. 

a. Kondisi perkembangan return saham secara keseluruhan pada perusahaan 

telekomunikasi yang go public di BEI periode 2007 hingga 2012 memiliki 

pergerakan nilai rata-rata yang sangat fluktuatif. Nilai rata-rata return 

saham seluruh perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI selama 

periode 2007 hingga 2012 adalah 12,27%. Terjadi pergerakan nilai rata-

rata yang menurun drastis sebesar 71,86% dari tahun 2007 dengan nilai 

rata-rata 14,83% ke tahun 2008 dengan nilai -57,04%. Pada tahun 2008 ini 

seluruh perusahaan Telekomunikasi yang go public di BEI mengalami 

penurunan harga saham yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi 

dunia pada tahun tersebut sehingga seluruh perusahaan memiliki return 

saham yang bernilai negatif. Seluruh perusahaan Telekomunikasi yang go 

public di BEI mengalami peningkatan nilai return saham pada tahun 2009 

sehingga nilai rata-rata return saham kembali meningkat sangat tinggi 

sebesar 117,29% pada tahun 2009 dengan nilai rata-rata sebesar 60,25% 
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dan kembali menurun pada tahun 2010 hingga 2011 dengan total 

penurunan senilai 62,39 % selama 2 tahun tersebut yang menyebabkan 

nilai return saham rata-rata menjadi sebesar -2,13% pada tahun 2011 dan 

kembali naik dengan nilai yang tidak terlalu tinggi pada tahun 2012 

dengan nilai kenaikan sebesar 13,28% dan nilai rata-rata return saham 

menjadi sebesar 11,15%. Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan 

harga saham industri telekomunikasi tidak stabil yang bisa disebabkan 

oleh faktor makro ekonomi dan faktor fundamental yang mempengaruhi 

minat investor dalam melakukan permintaan terhadap saham, sehingga 

terjadi pergerakan harga saham yang fluktuatif dan berdampak pada 

pergerakan return saham yang fluktuatif pula. 

b. Kondisi perkembangan current ratio (CR) secara keseluruhan pada 

perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI periode 2007 hingga 

2012 secara keseluruhan memiliki pergerakan nilai rata-rata yang cukup 

fluktuatif. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI 

mengalami penurunan nilai rata-rata yang drastis dari tahun 2008 hingga 

2009, dengan nilai penurunan hingga 106,84% selama 2 tahun tersebut dan 

bergerak meningkat dan menurun cukup stabil dari tahun 2010 hingga 

2012. Nilai rata-rata CR keseluruhan perusahaan selama tahun 2007 

hingga 2012 adalah 79,20%. Angka tersebut menunjukan bahwa secara 

keseluruhan sebenarnya perusahaan telekomunikasi di Indonesia belum 

dapat dikategorikan memiliki tingkat likuiditas yang baik karena masih 

berada di bawah angka 200% atau 2,00. 

c. Kondisi perkembangan debt to equity ratio (DER) secara keseluruhan 

pada perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI periode 2007 

hingga 2012 memiliki pergerakan nilai rata-rata yang cukup fluktuatif. 

Seluruh perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI sempat 

mengalami penurunan nilai rata-rata yang drastis pada tahun 2010 dengan 

penurunan sebesar 904,94% dari nilai rata-rata pada tahun 2009 namun 

berhasil melonjak naik kembali pada tahun 2011 dan tahun 2012 dengan 

nilai total perubahan sebesar 869,89% selama 2 tahun tersebut. Hal ini 
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terjadi karena PT Smartfren Telecom Tbk. mengalami defisiensi modal 

yang cukup besar pada tahun 2010 sehingga menyebabkan nilai ekuitasnya 

menjadi negatif sehingga nilai DER menjadi negatif pula dan pada tahun 

2011 PT Smartfren Telecom Tbk. berhasil menanggulangi defisiensi 

modal sehingga yang menyebabkan nilai ekuitas mereka kembali naik 

signifikan menjadi positif kembali yang menyebabkan nilai rata-rata DER 

kembali melonjak naik. Nilai rata-rata DER keseluruhan perusahaan 

selama tahun 2007 hingga 2012 adalah 73,65%. Nilai rata-rata DER secara 

keseluruhan tersebut belum dapat dikatakan baik karena berada di atas 

batasan maksimum umum nilai ideal DER yaitu 50%. Selama rentang 

waktu tahun 2007 hingga 2012 seluruh perusahaan telekomunikasi di 

Indonesia memilki nilai DER di atas 50%, bahkan banyak perusahaan 

yang memiliki nilai DER di atas 100%. Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia masih terlalu 

mengandalkan pinjaman dari kreditur dalam menjalan usahanya sehingga 

memiliki tingkat resiko utang yang masih relatif tinggi. 

d. Kondisi perkembangan total asset turnover (TAT) secara keseluruhan 

pada perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI periode 2007 

hingga 2012 memiliki pergerakan nilai rata-rata yang tidak terlalu 

fluktuatif dan setiap perusahaan memiliki pergerakan nilai TAT yang 

cukup stabil. Terjadi pergerakan nilai rata-rata yang selalu menurun dan 

meningkat kembali dengan nilai yang tidak terlalu tinggi hampir di setiap 

tahun dari tahun 2007 hingga tahun 2012. PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk. konsisten dengan selalu memiliki nilai TAT yang paling tinggi di 

antara seluruh perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI pada 

tahun 2007 hingga 2012 dengan nilai tertinggi pada tahun 2007 sebesar 

0,72X. Hal ini menunjukan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

memiliki perputaran aktiva yang paling baik di antara seluruh perusahaan 

telekomunkasi yang go public di BEI pada rentang tahun 2007 hingga 

2012. PT Smartfren telecom Tbk selalu memiliki nilai TAT yang paling 

rendah di antara seluruh perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI 
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pada tahun 2007 hingga 2012 dengan nilai terendah pada tahun 2010 dan 

2011, yaitu sebesar 0,08X. Hal ini menunjukan bahwa PT. Smartfren 

Telecom Tbk. memiliki perputaran aktiva yang paling buruk di antara 

seluruh perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI pada rentang 

tahun 2007 hingga 2012. Nilai rata-rata TAT keseluruhan perusahaan 

selama tahun 2007 hingga 2012 adalah 0,39X, dengan rentang nilai rata-

rata TAT antara 0,37 hingga 0,41 selama tahun 2007 hingga tahun 2012. 

Hal ini menunjukan bahwa pada umumnya selama rentang tahun 2007 

hingga 2012 perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia cukup 

stabil memutarkan aktiva pada setiap hasil penjualan yang diraih setiap 

periodenya. 

e. Kondisi perkembangan net profit margin (NPM) secara keseluruhan pada 

perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI periode 2007 hingga 

2012 memiliki pergerakan nilai rata-rata yang fluktuatif. Terjadi 

pergerakan nilai rata-rata yang menurun drastis pada tahun 2010 dengan 

penurunan senilai -43,96% dari tahun 2007 yang bernilai 20,56% menjadi 

-64,53% pada tahun 2008. Nilai NPM tertinggi selama rentang tahun 2007 

hingga 2012 dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan nilai 

23,84% dan nilai terendah dimiliki oleh PT Smartfren Telecom Tbk. 

dengan nilai -371,88%. Nilai rata-rata NPM keseluruhan perusahaan 

selama tahun 2007 hingga 2012 adalah -30,53%. Angka ini menunjukan 

bahwa masih ada perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia 

yang memilki tingkat kerugian bersih yang dari setiap pendapatan 

penjualan yang diraih. Perbaikan sisi profitabilitas perlu dilakukan oleh 

sebagian besar perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang go public di 

BEI, terutama PT Smartfren Telecom Tbk. karena hanya mengalami 

keuntungan pada tahun 2007 dan selama rentang tahun 2008 hingga 2012 

selalu mengalami kerugian usaha. 

f. Kondisi perkembangan price earning ratio (PER) secara keseluruhan pada 

perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI periode 2007 hingga 

2012 memiliki pergerakan nilai rata-rata yang sangat fluktuatif. Terjadi 
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pergerakan nilai rata-rata yang menurun drastis sebesar 136,87 point pada 

tahun 2008 yang bernilai -87,16X dari tahun 2007 yang bernilai 49.71X, 

namun kembali meningkat sangat tinggi pada tahun 2009 hingga tahun 

2010 dengan total peningkatan sebesar 236,09 point selama rentang 2 

tahun tersebut menjadi 148,92X pada tahun 2010. Nilai rata-rata PER 

kembali turun drastis senilai 139,26 point pada tahun 2011 dengan nilai 

PER sebesar 9,66X dan kembali naik sebesar 14,57 point dengan nilai 

rata-rata PER sebesar 24,23X pada tahun 2012. Nilai rata-rata PER 

keseluruhan perusahaan selama tahun 2007 hingga 2012 adalah 26,98X. 

Pergerakan nilai yang fluktuatif mengindikasikan bahwa terjadi 

pergerakan nilai EPS perusahaan yang berfluktuasi, tergantung pada hasil 

usaha perusahan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang terkadang 

mengalami kerugian dan keuntungan. Hal ini menjadi salah satu faktor 

yang menimbulkan naik-turunnya anggapan prospek perusahaan oleh 

investor atas perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Ketika 

investor menganggap prospek suatu perusahaan baik, maka minat investor 

terhadap saham perusahaan pun meningkat dan menimbulkan kenaikan 

harga saham yang membuat nilai PER menjadi tinggi, begitupun 

sebaliknya. 

 

2. Pengaruh CR, DER, TAT, NPM, PER, terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Telekomunikasi yang Go Public di BEI Periode 2007-2012 

Secara Simultan dan Parsial. 

a. Variabel-variabel independen, yaitu current ratio (CR), debt to equity ratio 

(DER), total asset turnover (TAT), net profit margin (NPM), dan price earning 

ratio (PER) secara simultan memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,439 

dengan return saham, artinya terdapat hubungan yang positif dengan tingkat 

sedang antara CR, DER, TAT, NPM, dan PER dengan return saham. 

Walaupun demikian, karena tingkat hubungannya tidak kuat dan berdasarkan 

pengujian hipotesis melalui uji F di mana Fhitung (1,144) < Ftabel (2,620) dan nilai 

signifikansi 0,365 > 0,05, maka hipotesis yang diajukan penulis ditolak 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam 

penelitian ini secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap return saham 

pada perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI periode 2007-2012. 

b. Variabel independen current ratio (CR) secara parsial memiliki nilai koefisien 

korelasi sebesar -0,117 dengan return saham, artinya terdapat hubungan negatif 

yang sangat lemah antara CR dengan return saham dan dapat dikatakan bahwa 

CR hampir tidak memiliki hubungan sama sekali dengan return saham. 

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t di mana nilai thitung (-0,622) < ttabel 

(2,04841) dan dengan nilai signifikansi 0,539 > 0,05, maka hipotesis yang 

diajukan oleh penulis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen CR dalam penelitian ini secara parsial tidak berpengaruh positif 

terhadap return saham pada perusahaan telekomunikasi yang go public di BEI 

periode 2007-2012. 

c. Variabel independen debt to equity ratio (DER) secara parsial memiliki nilai 

koefisien korelasi sebesar -0,034 dengan return saham, artinya terdapat 

hubungan negatif yang sangat lemah antara DER dengan return saham dan 

dapat dikatakan bahwa DER hampir tidak memiliki hubungan sama sekali 

dengan return saham. Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t di mana 

nilai thitung (-0,178) > -ttabel (-2,04841) dan dengan nilai signifikansi 0,860 > 

0,05, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen DER dalam penelitian ini secara 

parsial tidak berpengaruh negatif terhadap return saham pada perusahaan 

telekomunikasi yang go public di BEI periode 2007-2012 

d. Variabel independen total asset turnover (TAT) secara parsial memiliki nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,090 dengan return saham, artinya terdapat 

hubungan positif yang sangat lemah antara TAT dengan return saham dan 

dapat dikatakan bahwa TAT hampir tidak memiliki hubungan sama sekali 

dengan return saham. Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t di mana 

nilai thitung (0,478) < ttabel (2,04841) dan dengan nilai signifikansi 0,636 > 0,05, 

maka hipotesis yang diajukan oleh penulis ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen TAT dalam penelitian ini secara parsial tidak 
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berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan telekomunikasi 

yang go public di BEI periode 2007-2012. 

e. Variabel independen net profit margin (NPM) secara parsial memiliki nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,195 dengan return saham, artinya terdapat  

hubungan positif yang sangat lemah antara NPM dengan return saham dan 

dapat dikatakan bahwa NPM hampir tidak memiliki hubungan sama sekali 

dengan return saham. Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t di mana 

nilai thitung (1,051) < ttabel (2,04841) dan dengan nilai signifikansi 0,302 > 0,05, 

maka hipotesis yang diajukan oleh penulis ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen NPM dalam penelitian ini secara parsial tidak 

berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan telekomunikasi 

yang go public di BEI periode 2007-2012. 

f. Variabel independen price earning ratio (PER) secara parsial memiliki nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,254 dengan return saham, artinya terdapat  

hubungan positif yang lemah antara PER dengan return saham dan dapat 

dikatakan bahwa PER hampir tidak memiliki hubungan sama sekali dengan 

return saham. Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t di mana nilai thitung 

(1,387) < ttabel (2,04841) dan dengan nilai signifikansi 0,176 > 0,05, maka 

hipotesis yang diajukan oleh penulis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen PER dalam penelitian ini secara parsial tidak berpengaruh 

positif terhadap return saham pada perusahaan telekomunikasi yang go public 

di BEI periode 2007-2012. 

 

5.2 Saran 

 Terkait dengan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis 

berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, yaitu: 

 

1. Bagi Investor 

 Dalam menentukan pilihan berinvestasi saham pada perusahaan 

telekomunikasi di Indonesia, jangan hanya mengacu pada pengaruh dari current 

ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, net profit margin, dan price 
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earning ratio dalam memperhitungkan tingkat return saham yang bisa didapat di 

kemudian hari. Masih banyak faktor-faktor keuangan lainnya yang lebih 

mempengaruhi pergerakan return saham perusahaan telekomunikasi di Indonesia, 

baik itu faktor kinerja keuangan yang dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan 

lainnya, faktor  makro ekonomi, dan faktor lainnya di luar ruang lingkup 

ekonomi. 

 

2. Bagi Emiten 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan untuk mengevaluasi 

kinerja manajemen keuangan perusahaan yang terkait dengan penelitian ini dan 

melakukan perbaikan kinerja keuangan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan 

datang, baik itu hal yang berkaitan dengan current ratio (CR), debt to equity ratio 

(DER), total asset turnover (TAT), net profit margin (NPM), dan price earning 

ratio (PER) ataupun rasio keuangan lainnya yang dapat menjadi tolak ukur kinerja 

keuangan. Kinerja keuangan yang baik adalah salah satu point penting bagi 

perusahaan untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya pada 

perusahaan karena dianggap akan memberikan feedback yang memuaskan bagi 

investor. 

 Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini pada umumnya 

masih memiliki nilai CR di bawah nilai CR umum yang dianggap ideal yaitu 

sebesar 200%. Setiap perusahaan sebisa mungkin harus dapat meningkatkan nilai 

aset lancar mereka seperti dengan cara meningkatkan penjualan agar dapat 

meningkatkan pemasukan, baik itu berupa kas ataupun piutang usaha jangka 

pendek sehingga nilai aset lancar dapat bertambah. Meningkatkan nilai CR juga 

dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan hutang jangka pendek 

kepada pihak ketiga, melakukan pinjaman jangka panjang seperti menjual 

obligasi, menjual aset tetap perusahaan, dan dapat juga dengan cara menerbitkan 

saham baru. Hal-hal tersebut dilakukan agar nilai aset lancar bertambah dan nilai 

kewajiban lancar berkurang, sehingga nilai CR yang didapat semakin besar. 

 Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini pada umumnya 

masih memiliki nilai DER di atas nilai DER maksimum umum yang dianggap 
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ideal yaitu sebesar 50%. Cara yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat 

memperbaiki nilai DER ialah dengan mengurangi penggunaan hutang yang besar 

dari pihak ketiga untuk operasional perusahaan karena penggunaan hutang yang 

besar tentunya akan menambah beban perusahaan dan sarat dengan risiko 

likuidasi yang dapat menyebabkan calon investor ragu untuk menanamkan 

modalnya. Perusahaan dapat meningkatkan modal usaha dengan cara 

meningkatkan penjualan dan mengurangi beban usaha sehingga laba bersih yang 

didapat akan semakin besar dan kemudian menambah jumlah prosentase laba 

ditahan dari laba bersih tersebut untuk dijadikan modal. Jika jumlah kewajiban 

berkurang dan jumlah modal bertambah, maka nilai DER yang akan didapat pun 

akan semakin kecil dan baik. 

 Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini pada umumnya 

masih memiliki nilai TAT di bawah nilai TAT minimum umum yang dianggap 

ideal yaitu sebesar 1 kali atau 100%. Perusahaan dapat meningkatkan nilai TAT 

dengan terus meningkatkan nilai penjualan dengan konsisten agar dapat memiliki 

nilai yang mendekati jumlah aset yang dimiliki hingga mencapai nilai penjualan 

yang sama atau lebih dari nilai seluruh aset yang dimiliki sehingga nilai TAT 

mencapai nilai 1 kali atau lebih. Ketika perbandingan penjualan dan total aset 

semakin besar, maka TAT atau tingkat perputaran aktiva perusahaan dikatakan 

semakin baik. 

 Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini pada umumnya 

masih ada yang memiliki nilai NPM yang negatif atau dengan kata lain 

mengalami kerugian usaha, terutama PT Smartfren Telecom Tbk. yang 

mengalami kerugian berturut-turut dari tahun 2008 hingga 2012. Memperbaiki 

kerugian dapat dilakukan melalui peningkatan usaha untuk melakukan penjualan 

lebih banyak, misalnya dengan cara promosi produk, inovasi produk, pemilihan 

target pemasaran yang cermat, dan mengurangi harga jual yang disertai dengan 

usaha untuk menambah volume penjualan. Selain itu dengan mengurangi biaya 

yang tidak terlalu dibutuhkan dan lebih efisien dalam proses produksi dapat 

mengurangi beban usaha perusahaan sehingga dapat menekan kerugian usaha 

yang dialami dan dapat meraih laba usaha yang lebih besar. 
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 Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini masih ada 

memiliki nilai PER yang negatif, khususnya PT Smartfren Telecom Tbk. Agar 

nilai PER menjadi positif dapat dilakukan dengan cara memperbaiki hasil usaha 

yang didapat agar selalu dapat meraih keuntungan. PER yang negatif disebabkan 

oleh nilai EPS yang negatif akibat perusahaan mengalami kerugian. Dengan 

memperbaiki kerugian menjadi keuntungan, maka nilai EPS pun akan positif dan 

nilai PER akan menjadi positif pula. Nilai PER yang semakin besar akan 

meyakinkan investor bahwa perusahaan memilki prospek ke depan yang baik. 

 

3. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini dapat menjadi cerminan untuk masyarakat jika ingin 

mengetahui kinerja keuangan dan pergerakan return saham perusahaan-

perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, hasil peneitian ini dapat 

dijadikan referensi bagi masyarakat yang ingin melakukan pengembangan atau 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap return 

saham, baik itu dengan menggunakan alat ukur yang berbeda ataupun sama, 

rentang tahun yang lebih lama, baik pada sektor industri yang sama ataupun 

berbeda. 

 

4. Bagi Penulis 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penulis untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja keuangan 

terhadap return saham agar hasil penelitian di kemudian hari menjadi lebih baik, 

dengan mencoba teori-teori yang lebih relevan, melakukan penelitian 

menggunakan sampel pada sektor industri lain dan menggunakan jumlah data 

observasi ang lebih dapat mewakili populasi penelitian. 


