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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal 

seperti yang disebutkan di bawah ini : 

1. Kondisi perkembangan Current ratio Pada Sektor Properti Dan Real 

Estate Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2015 mengalami 

fluktuatif. Jika dilihat dari rata-ratanya, Current ratio mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2014 Current ratio mengalami kenaikan sebesar 

9,08% dan pada tahun 2015 Current ratio mengalami kenaikan sebesar 

0,65%. Menurut Fahmi (2011), kondisi perusahaan yang memiliki current 

ratio yang baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, 

namun jika current ratio terlalu tinggi juga dianggap tidak baik karena 

dapat mengindikasikan adanya masalah seperti jumlah persediaan yang 

relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan sehingga tingkat 

perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya over investmen 

dalam persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang tak 

tertagih.  

Kondisi perkembangan Debt Equity Ratio Pada Sektor Properti Dan Real 

Estate Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2015 mengalami 

fluktuatif. Jika dilihat dari rata-ratanya, Debt Equity Ratio mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2014 Debt Equity Ratio mengalami kenaikan sebesar 

5,37% dan pada tahun 2015 Debt Equity Ratio mengalami kenaikan 

sebesar 4,84%. Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya 

ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga 

beban perusahaan juga semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi 

hak pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi 

menghadapi risiko rugi yang lebih tinggi, tetapi tingkat pengembalian 

yang diharapkannya juga lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan 
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tingkat DER yang lebih rendah tidak berisiko besar, tetapi peluang untuk 

melipatgandakan pengembalian atas ekuitas juga kecil. Menurut Brigham 

dan Houston (2010:103), para investor tertentu menginginkan prospek 

tingkat pengembalian yang tinggi, namun mereka enggan untuk 

menghadapi risiko, karena investor itu lebih tertarik pada saham yang 

tidak menanggung terlalu banyak risiko dari risiko hutang yang tinggi. 

Kondisi perkembangan Return on Asset Pada Sektor Properti Dan Real 

Estate Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2015 mengalami 

fluktuatif. Pada tahun 2014 Return on Asset mengalami kenaikan sebesar 

9,95% dan pada tahun 2015 Return on Asset mengalami penurunan 

sebesar 20,38%. Semakin tinggi ROA ini menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba 

bersih setelah pajak. Dengan demikian, semakin tinggi ROA, kinerja 

perusahaan semakin efektif. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya 

tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat 

kembalian akan semakin besar (Ang, 2012). Hal ini juga akan berdampak 

bahwa harga saham dari perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan 

semakin meningkat. Dengan kata lain ROA akan berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan.. 

2. Kondisi perkembangan Return saham Pada Sektor Properti Dan Real 

Estate Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2015 mengalami 

fluktuatif. Dilihat dari rata-rata Return saham tertinggi pada Sektor 

Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2013-2015 diperoleh pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,2708 dan rata-rata 

Return saham terendah diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar -0,1006. 

Menurut Rusdin (2008), harga saham ditentukan menurut hukum 

permintaan penawaran atau kekuatan tawar menawar. Makin banyak orang 

yang ingin membeli, maka harga saham tersebut cenderung naik. 

Sebaliknya, makin banyak orang yang ingin menjual saham, maka saham 

tersebut akan bergerak turun. 
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3. Hasil penelitian secara simultan nilai koefisien korelasi berganda (R) 

adalah sebesar 0,637 artinya Current Ratio (X1) Debt to Equity Ratio (X2) 

dan Return on Assets (X3) memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan 

return saham (Variabel Y). Koefisien determinasinya diperoleh sebesar 

0,406 atau 40,6%, artinya variabel Current Ratio (X1) Debt to Equity Ratio 

(X2) dan Return on Assets (X3) mempunyai pengaruh terhadap return 

saham (Variabel Y) sebesar 40,6% dan sisanya sebesar 59,4% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Hasil uji hipotesis diperoleh bahwa nilai Fhitung (16,875) > 

Ftabel (2,839) maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya secara simultan 

terdapat pengaruh yang signifikan dari Current Ratio (X1), Debt to Equity 

Ratio (X2) dan Return on Assets (X3) terhadap return saham (Variabel Y).  

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa:  

- Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi (R) adalah sebesar 

0,346. artinya Current Ratio  memiliki keeratan hubungan yang rendah 

dengan Return saham. koefisien determinasinya adalah sebesar 0,12 

atau 12%, artinya Current Ratio berpengaruh terhadap Return saham 

sebesar 12% dan sisanya sebesar 88% dipengaruhi oleh factor lain. 

Hasil uji hipotesis bahwa nilai thitung (3,151) > ttabel (2,000) artinya, Ho 

ditolak. Dengan demikian variabel Current Ratio (X1) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel Return saham (Variabel Y). 

- Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi (R) adalah sebesar 

0,488. artinya antara Debt to Equity Ratio memiliki keeratan hubungan 

yang sedang dengan Return saham. Koefisien determinasinya adalah 

sebesar 0,238 atau 23,8%, artinya Debt to Equity Ratio berpengaruh 

terhadap Return saham sebesar 23,8% dan sisanya sebesar 76,2% 

dipengaruhi oleh factor lain. Hasil uji hipotesis bahwa nilai thitung 

(4,776) > ttabel (2,000) artinya, Ho ditolak. Dengan demikian variabel 

Debt to Equity Ratio (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Return saham (Variabel Y). 

- Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi (R) adalah sebesar 

0,620. artinya antara Return on Assets memiliki keeratan hubungan 
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yang kuat dengan Return saham. koefisien determinasinya adalah 

sebesar 0,385 atau 38,5%, artinya Return on Assets berpengaruh 

terhadap Return saham sebesar 38,5% dan sisanya sebesar 61,5% 

dipengaruhi oleh factor lain. Hasil uji hipotesis bahwa nilai thitung 

(6,755) > ttabel (2,000) artinya, Ho ditolak. Dengan demikian variabel 

Return on Assets (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

Return saham (Variabel Y). 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Investor 

Bagi investor yang akan menginvestasikan sahamnya pada suatu perusahaan 

diharapkan lebih cermat dan teliti yaitu dengan melihat terlebih dahulu kondisi 

perusahaan yang akan dipilih baik dari faktor internal maupun faktor eksternal 

perusahaan. Dalam hal ini investor harus menempatkan saham yang akan 

ditanamkannya pada perusahaan yang tepat. Untuk melihat kondisi perusahaan 

apakah tepat untuk dipilih adalah dengan melihat kondisi laporan keuangan 

perusahaan dan juga menganalisis kinerja keuangannya dalam melakukan 

investasi.    

2. Bagi Emiten 

Beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk masukan bagi pihak 

perusahaan adalah: 

a. Bagi Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate diharapkan untuk 

senantiasa memperhatikan dan meningkatkan rasio keuangan sehingga 

return saham yang diperoleh perusahaan akan semakin mengalami 

peningkatan. 

b. Perusahaan melakukan penganalisaan lebih lanjut terhadap laporan 

keuangan tidak sebatas menyiapkan laporan keuangan saja. Melalui proses 

penganalisaan tersebut, maka akan diketahui bagaimana kondisi 
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perusahaan saat ini dan memprediksi perkembangan di masa depan 

terutama pada rasio return saham. Dengan mengetahui hal tersebut, 

perusahaan akan focus untuk memperkuat area yang lemah dan 

mempertahankan bahkan meningkatkan area yang kuat. 

3. Peneliti yang lain 

a. Berhubung dengan keterbatasan data, peneliti menyarankan untuk 

penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil jangka waktu yang lebih lama 

sehingga hasil penelitian yang didapat lebih akurat. 

b. Pada penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar menggunakan 

variabel lain selain Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return On 

Assets untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi return saham 

perusahaan. 

 


