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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis berganda dengan 

enam variabel independen yaitu Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), 

Return On Asset (ROA), Total Asset Turn Over (TATO), Niali Tukar dan Suku 

Bunga serta variabel dependen berupa Return Saham dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Secara simultan, kemampuan variabel bebas (CR, DER, ROA, TATO, 

Nilai Tukar dan Suku Bunga) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa investor tidak perlu 

memperhatikan variabel-variabel tersebut dalam mengambil keputusan 

investasi di industri media, advertising dan printing 

b. Secara parsial, selama tahun 2008-2013 dapat diketahui bahwa variabel 

DER, ROA dan Suku Bunga berpengaruh terhadap return saham 

sedangkan variabel CR, TATO, dan Nilai Tukar tidak terbukti 

berpengaruh terhadap return saham. Dengan demikian, investor sangat 

perlu memperhatikan variabel-variabel tersebut dalam mengambil 

keputusan investasi di industri media, advertising dan printing. Hal 
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demikian dikarenakan variabel DER, ROA dan Suku Bunga sangat 

mempengaruhi return saham.  

c. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling 

dominan adalah variabel DER yang memiliki tingkat signifikansi t hitung 

paing mendakati t tabel yaitu (-1,786>-1,677). Dengan demikian, maka 

pertimbangan investor ketika menganalisa fundamental dan 

makroekonomi perusahaan hendaknya melihat variabel yang paling 

dominan atau variabel yang paling besar mempengaruhi return saham, 

yaitu variabel DER yang mempunyai pengaruh sebesar -0,23 terhadap 

return saham. Dengan demikian, investor dalam berinvestasi di industri 

media, advertising dan printing pertama perlu mempertimbangkan variabel 

DER, karena variabel tersebut merupakan variabel yang paling besar 

mempengaruhi return saham.  

5.2 Saran 

a. Investor dalam melakukan investasi dalam saham perusahaan media, 

advertising dan printing di Bursa Efek Indonesia hendaknya 

memperhatikan variabel ROA. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan 

hasil perhitungan analisis regresi, diperoleh kenyataan bahwa semakin 

tinggi nilai ROA, maka return saham juga akan meningkat. 

b. Factor lain yang perlu diperhatikan investor dalam berinvestasi di Bursa 

Efek Indonesia adalah variabel DER dan Suku Bunga. Apabila nilai DER 

dan Suku Bunga semakin kecil, maka return saham akan semakin 

meningkat. 


