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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji tentang pengaruh corporate social responsibility, laba operasi 

dan market value added terhadap return saham. Dalam penelitian ini ada tiga hipotesis 

yang diajukan, dari hasil penelitian menunjukkan ada satu hipotesis yang diterima dan 

dua hipotesis yang ditolak. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Hasil pengujian corporate social responsibility terhadap return saham pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama 2009-2011 

membuktikan bahwa corporate social responsibility berpengaruh terhadap return 

saham. 

2. Hasil pengujian laba operasi terhadap return saham pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI selama 2009-2011 membuktikan bahwa 

laba operasi tidak berpengaruh terhadap return saham. 

3. Hasil pengujian market value added terhadap return saham pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI selama 2009-2011 membuktikan bahwa 

market value added  tidak berpengaruh terhadap return saham. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan, 

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi 

seluruh sektor industri karena tiap sektor industri memiliki karakteristik yang 

berbeda. 

2. Nilai koefisien determinasi  R square dinilai rendah, sehingga kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen lebih rendah jika 

dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Oleh karena itu, kemampuan variabel 

independen dalam mempengaruhi variabel dependen dinilai kurang kuat. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dan simpulan yang diperoleh, maka saran serta rekomendasi bagi 

penelitian selanjutnya yakni : 

1. Bagi manajemen perusahaan pertambangan diharapkan lebih terbuka 

mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan corporate social 

responsibility disclosure dalam laporan tahunannya. 

2. Menambah sampel penelitian dari sektor lain tidak hanya sektor pertambangan 

sehingga mungkin dapat lebih dirasakan efek dari praktek corporate social 

responsibility disclosure dalam mempengaruhi return saham. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian. Misalnya menambahkan variabel Economic Value 

Added (EVA) maka dengan begitu investor dapat berpedoman dengan 

menginvestasikan modalnya pada perusahaan yang menghasilkan EVA yang 
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positif, karena perusahaan dengan EVA yang positif berarti kemampuan 

menciptakan kekayaan baginya baik dan MVA perusahaan tersebut akan 

mencerminkan prospek yang menguntungkan atas investasi modal yang telah 

ditanamkannya di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


