
 98

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI pada Tahun 2006 dan 2007 

serta teori-teori yang melandasi penelitian ini, kemudian setelah melakukan pengujian 

hipotesis dengan cara pengujian statistik, dapat diperoleh kesimpulan bahwa : 

 

1. Perhitungan statistik melalui uji F, menyatakan bahwa rasio keuangan 

yaitu current ratio, quick ratio, debt ratio, TIE, TATO, inventory turnover 

ratio, profit margin on sales ratio, ROE,ROA PER dan PBV secara 

bersama-sama tidak mampu untuk memprediksi return saham untuk 

periode satu tahun. 

2. Perhitungan statistik melalui uji t, menyatakan bahwa rasio keuangan 

yaitu current ratio, quick ratio, debt ratio, TIE, TATO, inventory turnover 

ratio, ROE,ROA PER dan PBV secara parsial tidak mampu dalam 

memprediksi return saham untuk periode satu tahun. 

3. Perhitungan statistik melalui uji t, menyatakan bahwa untuk rasio 

keuangan profit margin on sales secara parsial ternyata mampu dalam 

memprediksi return saham untuk periode satu tahun. 

4. Perhitungan statistik dengan analisis regresi berganda, menunjukkan 

bahwa rata-rata dari variabel independen diperoleh hubungan yang 

berlawanan antara current ratio, quick ratio, debt ratio, TIE, TATO, 

inventory turnover ratio, profit margin on sales ratio, ROE,ROA PER dan 

PBV dengan variabel dependen yaitu return saham. Artinya, apabila rasio 
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keuangan mengalami kenaikan atau penurunan maka return saham juga 

akan mengalami hal yang sama. 

 

5.2 Saran 

 Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini agar 

menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu : 

1. Bagi Investor 

• Investor dapat menggunakan rasio profit margin on sales untuk memprediksi 

return saham perusahaan property dan real estate periode satu tahun, yang 

dapat berguna dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat pada 

perusahaan property dan real estate. 

• Investor sebaiknya tidak hanya menggunakan indikator rasio keuangan saja 

dalam membuat keputusan investasi akan tetapi mempertimbangkan kembali 

indikator lainnya yang mempengaruhi return saham di luar rasio keuangan 

yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini seperti rasio industri, hukum 

permintaan dan penawaran dalam perdagangan saham, perilaku dan psikologi 

investor, nilai tukar valas, BI rate dan perekonomian secara global.  

     

2. Bagi peneliti selanjutnya 

• Objek penelitian ini adalah sebelas rasio keuangan yaitu current ratio, quick 

ratio, debt ratio, TIE, TATO, inventory turnover ratio, profit margin on sales 

ratio, ROE,ROA PER dan PBV; serta return saham akhir tahunan. Penelitian 

selanjutnya diharapkan agar menambah jumlah rasio yang digunakan dari 

penelitian ini seperti earning per share. 

• Data return saham untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan rata-rata 

return harian atau bulanan agar lebih menggambarkan fluktuasi harga saham 

yang terjadi selama periode penelitian. Peneliti juga bisa menggunakan total 

return saham tahunan sebagai variabel dependennya. 
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• Faktor-faktor lain seperti kebijakan dividen perusahaan,umur perusahaan, 

perilaku investor, ukuran perusahaan dan mekanisme perdagangan saham juga 

dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

• Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi, jika mempertimbangkan adanya 

size effect. Karena ukuran perusahaan akan mempengaruhi tingkat return yang 

diperoleh oleh investor. 

• Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode penelitian 

agar pengaruh krisis ekonomi, resesi global, BI rate, nilai tukar valas, suku 

bunga bank konvensional untuk KPR dan fluktuasi harga saham terhadap 

keadaan kesehatan perusahaan agar lebih terlihat jelas implikasinya dan 

diharapkan semakin membaik, sehingga data rasio dan return saham yang 

digunakan relatif lebih stabil dan dapat mencerminkan keadaan perusahaan 

yang sebenarnya. 

• Subjek penelitian atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan property dan real estate yang telah go public, sehingga untuk 

peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel pada sektor bisnis yang 

berbeda. 

 

 

   

  

 

 

 


