
 
 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitability, debt, 

profit sustainability, free cash flow, dividend per share, book value per share, 

leverage dan market size terhadap stock return. Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dibahas pada Bab IV, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut. Pertama, Profitability suatu perusahaan dapat menentukan naik atau 

turunnya harga saham perusahaan tersebut. Ketika Profitability perusahaan naik 

berarti harga saham akan ikut naik, karena kenaikan Profitability dapat menarik 

keingininan calon investor menanamkan uangnya. Kedua, Debt suatu perusahaan 

tidak dapat menentukan Stock Return perusahaan tersebut. Karena Debt tidak 

dapat memiliki pengaruh secara langsung terhadap harga saham. 

Ketiga, Profit Sustainability tidak memiliki pengaruh terhadap Stock 

Return. Karena Profit Sustainability perusahaan hanya menggambarkan kestabilan 

laba dari tahun ke tahun. Terakhir, Free Cash Flow menggambarkan arus kas 

suatu perusahaan. Dimana jika Free Cash Flow perusahaan tersebut tinggi, berarti 

besar kemungkinan perusahaan tersebut dapat mengekspansi usahanya atau 

perusahaan tersebut tidak akan terlibat dalam krisis keuangan yang dapat 

mempengaruhi proses usahanya. 
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5.2  Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu 

penelitian hanya terbatas pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia dan masih banyak variabel independen lain yang dapat menjelaskan 

pengaruh variabel dependen. 

5.3  Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat disarankan penulis untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel     

pengamatan dan melakukan perbandingan dengan menggunakan Bursa 

Efek luar negeri. 

2. Menambahkan beberapa variabel yang belum terdapat dalam model 

penelitian ini, seperti Cash Flow From Operation, Exchange Rate, 

Inflation. 
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