
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini adalah akhir dari penelitian yang akan menyajikan kesimpulan dari 

isi dan pembahasan dari bab-bab terdahulu. Selain kesimpulan, bagian ini juga akan 

menyajikan  keterbatasan  penelitian  serta  saran-saran  yang  bisa  dijadikan  bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pendapat singkat peneliti yang didasarkan pada hasil 

dan  pembahasan  bagian  sebelumnya.   Indriantoro  dan  Supomo  (1999:234) 

menyatakan  bahwa  kesimpulan  (conclution)  merupakan  bagian  dari  isi  laporan 

penelitian yang memuat informasi mengenai kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. 

Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  dilakukan  pada  bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  yang 

signifikan antara  Average Return  saham kelompok perusahaan  financial constraint 

dengan saham kelompok perusahaan non-financial constraint. Ada atau tidak adanya 

perbedaan  yang  signifikan  antara  Average Return  saham  kelompok  perusahaan 

financial  constraint dengan saham kelompok  perusahaan  non-financial  constraint, 

mengindikasikan  keterkaitan  antara  kondisi  financial  constraint dengan  return 
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saham. Variabel  yang dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  average return,  dengan 

dasr pengelompokan saham menggunakan indeks KZ. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa 

tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara average return  saham kelompok 

perusahaan  financial  constraint dengan saham kelompok perusahaan  non-financial  

constraint. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat keterkaitan langsung antara 

kondisi financial constraint perusahaan dengan return saham perusahaan-perusahaan 

yang terindikasi tersebut. Walaupun terdapat kecenderungan bahwa rata-rata  return 

saham  dari  kelompok  perusahaan  constraint  lebih  kecil,  akan  tetapi  perbedaan 

tersebut  tidak  cukup  signifikan  untuk  membuktikan  keterkaitan  antara  kondisi 

financial  constraint pada  perusahaan  dengan  return  sahamnya.  Kondisi  ini  dapat 

terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu: 

a. kemungkinan pertama, kondisi financial constraint yang diindikasikan terdapat 

dalam fundamental perusahaan belum dapat teridentifikasi secara nyata dalam 

kondisi pasar modal yang tidak efisien di Indonesia, sehingga implikasi dari 

kondisi ini juga belum secara jelas tergambar dalam return saham perusahaan.

b.  Kemungkinan kedua adalah tingkat rasionalisasi dari investor yang berbeda, 

karena  walaupun  kondisi  financial  constraint ini  mempengaruhi  aliran  kas 

masa  depan  dari  investasi  tetapi  sepertinya  para  investor  memiliki 

pertimbangan yang lain dalam mengalokasikan dananya pada saham emiten-

emiten di pasar modal.
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c. Kemungkinan yang ketiga, adalah keberadaan bursa efek Jakarta sebagai pasar 

modal yang berkembang (emerging market) sehingga pergerakan return saham 

lebih dipengaruhi oleh return pasar secara keseluruhan, hal ini juga didukung 

oleh kondisi pasar yang bullish selama periode penelitian.

d. Kemungkinan yang keempat, adalah karena kondisi pasar modal yang berbeda, 

jumlah angka tahun dan sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian 

ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan juga periodisasi penelitian yang 

berbeda juga memiliki pengaruh terhadap hasil dari penelitian ini. 

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan  penelitian  merupakan  hal  penting  yang  harus  dikemukakan, 

terutama  untuk  penelitian  berikutnya  yang  mengacu  pada  penelitian  ini.  Nur 

Indriantoro dan Bambang Supomo (1999:234) mengungkapkan bahwa keterbatasan 

merupakan  bagian  dari  isi  laporan  penelitian  yang  mengemukakan  kelemahan-

kelemahan  yang  disadari  oleh  peneliti  dalam  melakukan  penelitian.  Beberapa 

keterbatasan pada penelitian ini adalah: 

1. penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive  sampling  method pada  sektor 

manufaktur,  sehingga  membatasi  jumlah  sampel  dan   hasil  penelitian  ini 

menghasilkan tingkat generalisasi yang rendah. 

2. Penggunaan  indeks  KZ  sebagai  dasar  pengelompokan  perusahaan  menjadi 

constrained dan  non-constrained mungkin  berpengaruh  terhadap  hasil 
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kesimpulan penelitian yang tidak signifikan. Karena indeks KZ yang digunakan 

dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada identifikasi rasio-rasio keuangan 

perusahaan dalam mengelompokan perusahaan sampel. 

3. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dua tahun (tahun 2004 

sampai  dengan tahun 2005) dinilai  masih terlalu singkat dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki rentang waktu penelitian 

lebih panjang. 

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut:

1. Penelitian  berikutnya  dapat  mengembangkan  sampel  penelitian  dengan 

membandingkan return saham perusahaan constrained dan non-constrained pada 

sektor  usaha  yang  lain,  seperti  contohnya  sektor  tradable dan  non-tradable. 

Ataupun juga pada penelitian selanjutnya dapat diggunakan metode penyampelan 

acak (random sampling) agar bisa dijadikan dasar untuk menggeneralisasi hasil 

penelitian dengan lebih luas.

2. Pada penelitian selanjutnya  dapat digunakan dasar pengelompokan perusahaan 

financial  constraint dengan pendekatan yang lain,  seperti  sensitivitas investasi 

terhadap  arus  kas,  untuk  mengidentifikasi  kondisi  financial  constraint  pada 

perusahaan. 
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3. Periode  penelitian selanjutnya  sebaiknya  ditambah.  Penelitian  dengan  periode 

yang lebih panjang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik.

5.4. Implikasi Penelitian

I. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kecenderungan rata-rata tingkat 

return kelompok  perusahaan  yang  terindikasi  financial  constraint lebih  kecil 

dibandingkan  dengan  perusahaan  non-constrained.  Bagi  emiten  hal  ini 

menandakan  bahwa  perlambatan  pertumbuhan  pada  sektor  manufaktur  yang 

terdeteksi  pada  kondisi  fundamental  perusahaan  akan  dapat  menyebabkan 

perlambatan pertumbuhan perusahaan pada tahun-tahun mendatang 

II. Bagi investor pemahaman akan fenomena  financial constraint ini dengan lebih 

baik  akan dapat  membantu  mereka  dalam mengalokasikan  dana  dalam pasar 

modal dengan lebih efektif. 

III. Financial  constraint  hypothesis merupakan  sebuah  fenomena  baru  dalam 

terminologi  keuangan  perusahaan.  Penelitian  ini  baru  berusaha  menjawab 

sebagian kecil dari fenomena tersebut, sehingga untuk ke depan dengan semakin 

banyak penelitian tentang keuangan perusahaan dari  perspektif  ini  diharapkan 

dapat menjelaskan fenomena ini dengan lebih baik. 


