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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh secara positif terhadap 

terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 BEI 

periode 2008-2010. Ini membuktikan variabel Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) turut menjadi salah satu bahan pertimbangan 

yang digunakan investor dalam kebijakan keputusan investasinya. 

2. Pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel kinerja keuangan diukur 

dengan rasio probabilitas yaitu Return On Assets (ROA) berpengaruh secara 

positif terhadap terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam 

Indeks LQ45 BEI periode 2008-2010. Ini sejalan dengan pendapatan laba 

bersih dari perusahaan mengalami peningkatan yang relatif stabil sehingga 

memberikan pengaruh positif terhadap return saham.  

3. Pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel kinerja keuangan diukur 

dengan rasio pasar yaitu Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara positif 

terhadap terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 

BEI periode 2008-2010. Dibuktikan dengan membaiknya kinerja perusahaan 
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yang diakibatkan dari tingginya tingkat Earning Per Share (EPS) hal itu dapat 

mempengaruhi perubahan return saham.  

4. Pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel kinerja keuangan diukur 

dengan rasio probabilitas yaitu Net Profit Margin (NPM) serta rasio pasar 

yaitu Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh secara positif terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 BEI periode 

2008-2010. Perusahaan harus meningkatkan penjualan agar menghasilkan 

laba yang tinggi karena semakin besar Net Profit Margin, maka kinerja 

perusahaan akan semakin tinggi. Sedangkan Price Earning Ratio yang tinggi 

akan menyebabkan harga saham yang rendah, begitu pula pada Price Earning 

Ratio yang rendah akan menyebabkan harga saham tinggi. Semakin tinggi 

tingkat kemempuan (return) maka semakin rendah PER.  

5. Variabel pengungkapan CSR, kinerja keuangan diukur dengan rasio 

probabilitas NPM, ROA serta rasio pasar EPS, PER secara simultan 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam 

Indeks LQ45 BEI periode 2008-2010. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka rekomendasi saran 

yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:  

1. Untuk para investor diharapkan juga mempertimbangkan analisis pada sektor 

makro ekonomi dan analisis teknikal selain analisis fundamental perusahaan, 
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karena dimungkinkan terdapat andil pengaruh dalam penentuan kebijakan 

analisis perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi investor dalam 

melakukan invetasi saham dengan melihat kondisi kinerja keuangan 

perusahaan melalui rasio profitabilitas, khususnya melalui rasio NPM dan 

ROA, serta rasio pasar melalui rasio EPS dan PER., serta mempertimbangkan 

perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR sebagai tempat investasi. 

3. Bagi Pemerintah, sehubungan dengan peraturan perundang - undangan No. 

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengaturan 

tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsisbility) perusahaan, 

diharapkan bahwa kedepanya agar memberikan kriteria pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang jelas dan sesuai dengan kondisi dan realita yang 

ada di lingkungan sosial masyarakat yang ada di Indonesia.   

4. Bagi manajemen perusahaan diharapkan lebih terbuka mengungkapkan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dalam 

laporan tahunannya. Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan 

dengan mengimplementasikan CSR. 

a. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan 

perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat 

luas.  

b. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap capital 

(modal).  
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c. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia 

(human resources) yang berkualitas. 

d. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan 

pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah 

pengelolaan manajemen risiko (risk management). 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang 

lebih panjang serta penambahan populasi sampel perusahaan sehingga akan 

memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang 

sebenarnya dan hasil yang diperoleh dapat merefleksikan kebijakan 

manajemen perusahaan secara historikal. 


