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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pengujian data yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab

sebelumnya mendasari variabel struktur kepemilikan institusional, agency cost,

leverage dan corporate social responsibility terhadap return saham.

1. Perkembangan struktur kepemilikan institusional, agency cost, leverage

dan corporate social responsibility terhadap return saham di indeks LQ45

periode 2011-2015.

a. Perkembangan struktur kepemilikan institusional pada indeks

LQ45 periode 2011-2015 relatif stabil meskipun perusahaan

mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak begitu besar.

Struktur kepemilikan institusional tertinggi dimiliki oleh

perusahaan PT Astra Agro Lestari yaitu 79,68% dengan relatif

stabil dari tahun 2012-2015. Sedangkan struktur kepemilikan

institusional terendah dimiliki oleh perusahaan PT Astra

Internasional yang konstan 50,09%. Hal ini menggambarkan

bahwa kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pihak

institusional tidak mengalami perubahan yang berpengaruh besar

terhadap presentasi kepemilikan.

b. Perkembangan Agency Cost yang dinilai dengan operating, general

and administration (OGA) pada indeks LQ45 periode 2011-2015

mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. OGA tertinggi terjadi

tahun 2013 pada PT Telekomunikasi Indonesia sebesar 385%

sedangkan OGA terendah -113% pada perusahaan PT Aneka

Tambang tahun 2014.

c. Perkembangan kebijakan hutang yang dinilai dengan debt to equity

(DER) pada indeks LQ45 periode 2011-2015 cenderung stabil
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tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang besar. Hal ini

dikarenakan bahwa perusahaan mulai melakukan mengganti

sebagian hutang dengan modal sendiri. DER tertinggi yaitu 567%

tahun 2012 pada perusahaan PT Adhi Karya dengan tiap tahun

yang statis, sedangkan DER terendah dimiliki oleh perusahaan PT

Indocement pada tahun 2014 sebesar 13% dengan kisaran rata-rata

pertahun kurang dari 20%.

d. Perkembangan corporate social responsibility yang dinilai dengan

CSRDI pada indeks LQ45 periode 2011-2015 mengalami fluktuasi

yang cenderung menurun. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan

semakin peduli dengan keberadaan dan tanggungjawab sebagai

pelaku ekonomi. Disclosure Indeks tertinggi sebesar 100% yang

terjadi berturut-turut selama 3 tahun dari tahun 2013-2015 pada

perusahaan PT Indocement, 2 tahun berturut-turut dari tahun 2012-

2013 pada PT AKR Copindo sebesar 100%, Sedangkan Disclosure

Indeks terendah terjadi pada tahun 2013 pada perusahaan PT

Wijaya Karya sebesar 27,85%, dan perusahaan PT Astra

Internasional pada tahun 2015 sebesar 30,37%

2. Pengaruh struktur kepemilikan institusional, agency cost, leverage dan

corporate social responsibility terhadap return saham di indeks LQ45

periode 2011-2015 secara simultan. Berdasarkan uji korelasi menunjukan

bahwa struktur kepemilikan institusional, agency cost, leverage dan

corporate social responsibility tidak memiliki hubungan terhadap return

saham. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh bahwa tidak ada hubungan

antara struktur kepemilikan institusional (X1), agency cost (X2), leverage

(X3) dan corporate social responsibility (X4) terhadap return saham (Y)

secara simultan.
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3. Pengaruh struktur kepemilikan institusional, agency cost, leverage dan

corporate social responsibility terhadap return saham di indeks LQ45

periode 2011-2015 secara parsial.

a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh dan memiliki keeratan

hubungan yang sangat lemah terhadap return saham di indeks

LQ45 periode 2011-2015. Dengan hasil uji t untuk struktur

kepemilikan institusional (X1) terhadap return saham (Y)

diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara struktur

kepemilikan institusional (X1) terhadap return saham (Y).

b. Agency cost tidak berpengaruh dan memiliki keeratan hubungan

yang sangat lemah terhadap return saham di indeks LQ45 periode

2011-2015. Dengan hasil uji t untuk agency cost (X2) terhadap

return saham (Y) diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh

antara agency cost (X2) terhadap return saham (Y).

c. leverage berpengaruh dan memiliki keeratan hubungan yang kuat

terhadap return saham di indeks LQ45 periode 2011-2015. Dengan

hasil uji t untuk leverage (X3) terhadap return saham (Y) diperoleh

hasil bahwa terdapat pengaruh antara leverage (X3) terhadap

return saham (Y).

d. Corporate social responsibility tidak berpengaruh dan memiliki

keeratan hubungan yang sangat lemah terhadap return saham di

indeks LQ45 periode 2011-2015. Dengan hasil uji t untuk

corporate social responsibility (X4) terhadap return saham (Y)

diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara corporate

social responsibility (X4) terhadap return saham (Y).

Maka berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan dari variabel

independen yaitu variabel struktur kepemilikan institusional, agency cost, dan

corporate social responsibility tidak memiliki pengaruh terhadap return saham

hanya variabel leverage yang memiliki pengaruh terhadap return saham pada

perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 periode 2011-2015.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran untuk

menjadi bahan masukan bagi pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Perusahaan

Diharapkan kepada perusahaan untuk selalu meningkatkan

kinerjanya karena dapat mempengaruhi harga saham menjadi lebih tinggi

agar para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya pada

perusahaan melalui saham.

2. Bagi Pemilik Modal atau Investor

Disarankan kepada para pemilik modal atau investor untuk

berinvestasi di LQ45 agar mendapatkan pengembalian yang cukup

sebanding dengan investasinya. Hal yang harus diperhatikan investor

berupa struktur kepemilikan, kebijakan hutang, laporan keberlanjutan,

kebijakan devidend, struktur modal agar terhindar dari penilaian subjektif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan bagi

peneliti-peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini untuk

menggunakan atau menambah faktor-faktor lainnya yang dapat

mempengaruhi return saham.

b. Guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik yaitu  untuk peneliti

selanjutnya diharapkan agar lebih memperbanyak perusahaan yang akan

diuji, agar diperoleh sampel yang banyak serta hasil yang lebih akurat
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c. Periode penelitian hanya 5 tahun, Penelitian selanjutnya dapat

menggunakan rentang waktu pengamatan lebih dari 5 tahun agar hasilnya

lebih baik.

d. Perlu menambahkan variabel independen lain diluar penelitian. Penelitian

selanjutnya untuk mencoba menghubungkan Corporate Social

Responsibility terhadap nilai perusahan yang lain Tobin’q atau kinerja

perusahaan lain seperti Economic Value Added (EVA), Return On

Investment (ROA), Return On Equity (ROE), Beta, Growth, Size.


