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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empiris faktor 

fundamental perusahaan terhadap pengembalian saham dengan variabel 

independen pengembalian pada aset , pengembalian pada ekuitas, laba per saham, 

margin laba bersih, pengembalian pada modal yang digunakan, rasio pembagian 

dividen, rasio harga pasar pada pendapatan, rasio harga pasar pada nilai buku, 

rasio utang pada ekuitas, dan tobin’s q pada perusahaan yang membagikan 

dividen di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada analisis 

bab empat dan kerangka teoretis pada bab dua, maka kesimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel pengembalian pada aset memiliki nilai signifikansi sebesar 0.6996, 

dimana angka tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa 

variabel pengembalian pada aset tidak berpengaruh terhadap pengembalian 

saham, sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Tamunu dan Rumokoy (2015). 

2. Variabel pengembalian pada ekuitas memiliki nilai signifikansi sebesar 

0.0011, dimana angka tersebut lebih kecil dari 0.05 dan koefisien 1.034769 

sehingga menunjukkan bahwa variabel pengembalian pada ekuitas 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengembalian saham. Hipotesis 

penelitian menyatakan bahwa pengembalian pada ekuitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengembalian saham, sehingga hipotesis 
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diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hananto dan Andreas (2016), Heikal et al. (2014), Khan et al.  (2013), 

Martani et al. (2009), Muhammad dan Scrimgeour (2014), Petcharabul and 

Romprasert (2014), Har dan Ghafar (2015), Saleh (2016), Sorongan (2016), 

Wijaya (2015), Wijesundera et al. (2015), dan Ghi (2015). 

3. Variabel laba per saham memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000, dimana 

angka tersebut lebih kecil dari 0.05 dan koefisien 6.99E-05 sehingga 

menunjukkan bahwa variabel laba per saham berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap pengembalian saham. Hipotesis penelitian menyatakan 

bahwa laba per saham berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian 

saham, sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Emamgholipour et al. (2013), Ghi (2015), 

Idris and Bala (2015), Khan et al. (2013), Muhammad dan Scrimgeour 

(2014), Salamat dan Mustafa (2016), dan Tamunu dan Rumokoy (2015), 

Wijesundera et al. (2015). 

4. Variabel margin laba bersih memiliki nilai signifikansi sebesar 0.4844, 

dimana angka tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa 

variabel margin laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengembalian saham. Hipotesis penelitian menyatakan margin laba bersih 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian saham, sehingga 

hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Zaheri dan Barkhordary (2015). 
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5. Variabel pengembalian pada modal yang digunakan memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0.8647, dimana angka tersebut lebih besar dari 0.05 

sehingga menunjukkan bahwa variabel pengembalian pada modal yang 

digunakan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengembalian 

saham, Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh  Har dan Ghafar (2015). 

6. Variabel rasio pembagian dividen memiliki nilai signifikansi sebesar 

0.0001, dimana angka tersebut lebih kecil dari 0.05 dan koefisien -0.143115 

sehingga menunjukkan bahwa variabel rasio pembagian dividen 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengembalian saham. Hipotesis 

penelitian menyatakan bahwa rasio pembagian dividen berpengaruh 

signifikan negatif terhadap pengembalian saham, sehingga hipotesis 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Muhammad dan Scrimgeour (2014). 

7. Variabel rasio harga pasar pada pendapatan memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0.0003, dimana angka tersebut lebih kecil dari 0.05 dan koefisien 

0.003400 sehingga menunjukkan bahwa variabel rasio harga pasar pada 

pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengembalian 

saham, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio harga pasar pada 

pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian saham 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Petcharabul and Romprasert (2014), Muhammad dan Scrimgeour 

(2014) dan Wulandari (2017). 
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8. Variabel rasio harga pasar pada nilai buku memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0.0379, dimana angka tersebut lebih kecil dari 0.05 dan koefisien -

0.024124 sehingga menunjukkan bahwa variabel rasio harga pasar pada 

pendapatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengembalian 

saham, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio harga pasar pada 

nilai buku berpengaruh signifikan negatif terhadap pengembalian saham 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Andreas dan Hananto (2016), Emamgholipour et al. (2013), Guloglu et 

al.  (2016), dan Salamat dan Mustafa (2016) dan Martani et al. (2009). 

9. Variabel rasio utang pada ekuitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0.5667, 

dimana angka tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa 

variabel debt to equity tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham, 

sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio utang pada ekuitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian saham ditolak. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Heikal et al. 

(2014), Tahmoorespour et al. (2015), Petcharabul and Romprasert (2014), 

dan Wijaya (2015). 

10. Variabel tobin’s q memiliki nilai signifikansi sebesar 0.4401, dimana angka 

tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga menunjukkan bahwa variabel tobin’s 

q tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham, sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa tobin’s q berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengembalian saham ditolak. 

Thomson, Analisis Fundamental Terhadap Pengembalian Saham pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2018



62 
 

Universitas Internasional Batam 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, penulis juga mendapatkan beberapa keterbatasan, di 

antaranya: 

1. Penelitian ini hanya fokus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Sampel yang masih terbatas yaitu sampel perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia yang memenuhi kriteria hanya 121 perusahaan dikarenakan salah 

satu variabel yang digunakan peneliti memerlukan komponen dividen, 

sehingga perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian tersebut 

adalah perusahaan yang melakukan pembayaran dividen secara 5 tahun 

berturut-turut sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil regresi yang 

diteliti dalam mencerminkan kondisi suatu perusahaan go public yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, menerapkan analisis fundamental dengan variabel ukur 

perusahaan serta faktor makroekonomi seperti kurs mata uang asing dan 

tingkat sentral bunga Bank Indonesia untuk memprediksi pengembalian 

saham. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a) Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode 

penelitian atau yang disebut sebagai longitudinal study. Hal ini 

disarankan agar hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat dalam 
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mencerminkan kondisi pengembalian saham perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b) Memperbanyak variabel fundamental seperti ukuran perusahaan, 

tingkat bunga BI dan faktor fundamental lain-lain agar didapatkan 

hasil penelitian yang lebih akurat mengenai mekanisme prediktabilitas 

pengembalian saham. 

3. Bagi Investor 

a) Memperhatikan faktor-faktor fundamental yang menjadi indikator 

prediktabilitas pengembalian saham untuk memaksimalkan hasil 

investasi. 

b) Menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi investor untuk 

memprediksi pengembalian saham. 
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