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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pambahasan pada bab sebelumnya, untuk 

menjawab permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh variabel 

Pertumbuhan Perusahaan (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Agency Cost (X3)  

terhadap Return Saham (Y), diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Perkembangan Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan 

Agency Cost Serta Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar 

Dalam Indeks Lq45 Periode 2008-2012. 

a. Perkembangan pertumbuhan perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2008-2012. Pada tahun 2008 

perusahaan yang mengalami penurunan yaitu PT Aneka Tambang dan 

perusahaan yang memperoleh kenaikan pertumbuhan perusahaan 

paling tinggi diperoleh PT United Tractors. Pada tahun 2009 

perusahaan yang memperoleh penurunan pertumbuhan perusahaan 

paling tinggi diperoleh PT Timah dan perusahaan yang memperoleh 

kenaikan pertumbuhan perusahaan paling tinggi diperoleh PT 

Tambang Batubara Bukit Asam. Pada tahun 2010 perusahaan yang 

memperoleh penurunan pertumbuhan perusahaan paling tinggi 

diperoleh PT Telekomunikasi Indonesia dan perusahaan yang 

memperoleh kenaikan pertumbuhan perusahaan paling tinggi 

diperoleh oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 2011 

perusahaan yang mengalami penurunan pertumbuhan perusahaan 

yaitu PT Perusahaan Gas Negara dan perusahaan yang mengalami 

kenaikan pertumbuhan perusahaan paling tinggi yaitu PT United 

Tractors. Pada tahun 2012 perusahaan yang mengalami penurunan 

pertumbuhan perusahaan paling tinggi yaitu PT Timah dan perusahaan 
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yang mengalami kenaikan pertumbuhan perusahaan paling tinggi 

yaitu PT Perusahaan Gas Negara. 

b. Perkembangan ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar 

dalam Indeks LQ45 Periode 2008-2012. Pada tahun 2008 perusahaan 

yang mempunyai ukuran perusahaan paling kecil yaitu PT Timah dan 

perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan paling tinggi 

diperoleh PT Bank Mandiri. Pada tahun 2009 perusahaan yang 

mempunyai ukuran perusahaan paling kecil yaitu PT Timah dan 

perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan paling tinggi 

diperoleh PT Bank Mandiri. Pada tahun 2010 perusahaan yang 

mempunyai ukuran perusahaan paling kecil yaitu PT Timah dan 

perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan paling tinggi 

diperoleh PT Bank Mandiri. Pada tahun 2011 perusahaan yang 

mempunyai ukuran perusahaan paling kecil yaitu PT Timah dan 

perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan paling tinggi 

diperoleh PT Bank Mandiri. Pada tahun 2012 perusahaan yang 

mempunyai ukuran perusahaan paling kecil yaitu PT Timah dan 

perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan paling tinggi 

diperoleh PT Bank Mandiri. 

c. Perkembangan Agency Cost pada perusahaan yang terdaftar dalam 

Indeks LQ45 Periode 2008-2012. Pada tahun 2008 perusahaan yang 

mempunyai Agency Cost paling kecil yaitu PT Internasional Nickel 

Indonesia dan perusahaan yang mempunyai Agency Cost paling tinggi 

diperoleh PT Telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2009 perusahaan 

yang mempunyai Agency Cost paling kecil yaitu PT Internasional 

Nickel Indonesia dan perusahaan yang mempunyai Agency Cost 

paling tinggi diperoleh PT Telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 

2010 perusahaan yang mempunyai Agency Cost paling kecil yaitu PT 

Internasional Nickel Indonesia dan perusahaan yang mempunyai 

Agency Cost paling tinggi diperoleh PT Telekomunikasi Indonesia. 

Pada tahun 2011 perusahaan yang mempunyai Agency Cost paling 
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kecil yaitu PT United Tractors dan perusahaan yang mempunyai 

Agency Cost paling tinggi diperoleh PT Telekomunikasi Indonesia. 

Pada tahun 2012 perusahaan yang mempunyai Agency Cost paling 

kecil yaitu PT Astra Internasional dan perusahaan yang mempunyai 

Agency Cost paling tinggi diperoleh PT Telekomunikasi Indonesia. 

d. Perkembangan Return Saham pada perusahaan yang terdaftar dalam 

Indeks LQ45 Periode 2008-2012. Pada tahun 2008 semua perusahaan 

mengalami penurunan, perusahaan yang memperoleh penurunan 

Return Saham paling tinggi diperoleh PT Internasional Nickel 

Indonesia dan perusahaan yang memperoleh penurunan Return Saham 

paling rendah diperoleh PT Telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 

2009 semua perusahaan mengalami kenaikan, perusahaan yang 

memperoleh kenaikan Return Saham paling rendah diperoleh PT 

Telekomunikasi Indonesia dan perusahaan yang memperoleh kenaikan 

Return Saham paling tinggi diperoleh PT Indofood Sukses Makmur. 

Pada tahun 2010 perusahaan yang mengalami penurunan dalam 

memperoleh Return Saham yaitu PT Telekomunikasi Indonesia dan 

perusahaan yang mengalami kenaikan Return Saham paling tinggi 

yaitu PT Bank Negara Indonesia. Pada tahun 2011 perusahaan yang 

memperoleh penurunan Return Saham paling tinggi diperoleh PT 

Timah dan perusahaan yang mengalami kenaikan Return Saham 

paling tinggi yaitu PT Astra Internasional. Pada tahun 2012 

perusahaan yang memperoleh penurunan Return Saham paling tinggi 

diperoleh PT Astra Internasional dan perusahaan yang mengalami 

kenaikan Return Saham paling tinggi yaitu PT Perusahaan Gas 

Negara. 
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2. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan 

Agency Cost Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Periode 2008-2012 Secara Simultan. 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan agency 

cost terhadap return saham berdasarkan hasil pengujian secara simultan 

diperoleh berdasarkan hasil uji statistik FHitung = 1,590 dan nilai sig (p-

value) = 0.199,  berdasarkan kriteria pengujian nilai Fhitung < Ftabel atau 

(1,590) < (3,13) dan nilai sig (p-value) = 0.199 > 0.05, maka H0 diterima 

artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan secara 

keseluruhan variabel  Pertumbuhan Perusahaan (X1), Ukuran Perusahaan 

(X2) dan Agency Cost (X3) tidak mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel Return Saham (Y). 

 

3. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan 

Agency Cost Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Periode 2008-2012 Secara Parsial. 

a. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Return Saham 

Hasil nilai statistik uji t untuk pertumbuhan perusahaan = -1,780 dan 

nilai sig (p-value) untuk pertumbuhan perusahaan = 0,073, 

berdasarkan kriteria pengujian nilai thitung (-1,780)  <  ttabel (-1,993) 

dan nilai sig (p-value) = 0,079 > 0.05, maka H0 diterima artinya 

bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan secara 

parsial variabel pertumbuhan perusahaan (X1) tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel return saham (Y). 

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham 

Hasil nilai statistik uji t untuk ukuran perusahaan = 0,359 dan nilai sig 

(p-value) untuk ukuran perusahaan = 0,721, berdasarkan kriteria 

pengujian nilai thitung (0,359) < ttabel (1,993) dan nilai sig (p-value) = 

0,721 > 0.05, maka H0 diterima artinya bahwa dengan tingkat 

kepercayaan 95% dapat disimpulkan secara parsial variabel  ukuran 
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perusahaan (X2) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel return 

saham (Y). 

c. Pengaruh Agency Cost Terhadap Return Saham 

Hasil nilai statistik uji t untuk Agency Cost = -0,279 dan nilai sig (p-

value) untuk Agency Cost = 0,781, berdasarkan kriteria pengujian 

nilai thitung (-0,279) < ttabel (-1,993) dan nilai sig (p-value) = 0,781 > 

0.05, maka H0 diterima artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan 

95% dapat disimpulkan secara parsial variabel  agency cost (X3) 

tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel return saham (Y). 

  

5.2 Saran  

 Setelah melakukan analisis terhadap data dan hasil penelitian, penulis 

merasa penelitian ini masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu penulis 

memberikan saran yang bisa dijadikan masukan bagi peneliti lain, yaitu : 

1. Pertumbuhan Perusahaan (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Agency Cost 

(X3) belum dapat digunakan untuk mengamati Return Saham (Y) dikarenakan  

Pertumbuhan Perusahaan (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Agency Cost 

(X3) tidak mempunyai pengaruh terhadap Return Saham (Y). 

2. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

yang peneliti dapatkan terutama yang berhubungan dengan perbankkan 

berdasarkan Pertumbuhan Perusahaan (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan 

Agency Cost (X3) dan Return Saham (Y). 

3. Bagi keseluruhan, dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka mengamati 

Return Saham (Y) maka perlu dikaji ulang variabel yang berpengaruh selain 

Pertumbuhan Perusahaan (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Agency Cost 

(X3).  


