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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2013-

2017 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Leverage memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap Return 

Saham.  Hal ini mengidikasikan DER negative berdampak pada beban 

bunga dan dapat meningkatkan tax saving dengan perusahaan 

memanfaatkan biaya bunga yang timbul dari utangnya untuk 

meminimalkan beban pajak dimana meningkatkan finacial distress yang 

disebabkan salah satunya oleh bunga pinjaman yang semakin tinggi 

sehingga memperlesu perekonomian dan meningkatkan nilai inflasi.  

2. Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return 

Saham. Profitabilitas naik maka expection deviden naik mengakibatkan 

harga saham naik pula. Hal ini akan mendorong peningkatan harga saham 

yang pada akhirnya akan meningkatkan Return saham. 

3. Total Aset Turn Over memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan  

terhadap  Return Saham artinya peningkatan penjualan tidak di ikuti oleh 

profitabilitas yang memadai sehingga di temukan hubungan negatif 

namun tidak signifikan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data statistik, terdapat saran 

Emiten dan Investor antara lain: 

1.Bagi Emiten 

Disarankan kepada perusahaan  untuk  menentukan  leverage  pada tingkat 

tertentu. Sejauh manfaat masih lebih besar, tambahan utang masih 

diperkenankan sebagai sumber pendanaanya, karena  dapat  meningkatkan 

profitabilitas dan Return saham.  Disamping itu agar diperhatikan faktor –faktor 
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pengelolaan pasar dan efisiensi penggunaan aset. 

2.Bagi Investor 

Return saham  dapat   menggambarkan   kinerja   suatu   perusahaan.   Oleh 

karena   itu, bagi investor yang berinvestasi pada perusahaan manufaktur 

sebaiknya memperhatikan variabel leverage dan  profitabilitas  sebagai  bahan  

pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan investasi yang tepat dan 

menguntungkan nantinya. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitan dan Pengembangan Penelitan Selanjutnya 

A. Keterbatasan Penelitian. 

Meskipun penelitian ini telah dirancang dengan sebaik-baiknya, namun 

masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan yang listed di 

Bursa Efek Indonesia sub sektor dasar dan kimia , sehingga hasilnya tidak 

dapat digeneralisir. 

2. Proksi rasio keuangan yang digunakan untuk Leverage hanya DER, 

Profitabilitas hanya ROA dan mewakili Perputataran Asset hanya TATO. 

3. Periode penelitian hanya 5 tahun, sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan 

tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. 

 

B. Pengembangan Penelitian Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya, menambahkan periode penelitian 

dan menggunakan laporan tahunan yang paling mutakhir untuk menggambarkan 

kondisi yang terbaru, dan menggunakan alat analisis lain. 

 

 

 

 

 

 


