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ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of financial performance as measured by the
variable return on investment, economic value added and operating leverage on stock returns
in real estate and property companies listed in Indonesia Stock Exchange with years of
research from 2009 to 2012. The sample used in this study are 22 real estate companies and
property during the four-year study period. The data analysis technique used is descriptive
analysis, and statistical analysis using Partial Least Square (PLS).The result show that the
financial performance with indicators return on investment, economic value added and
operating leverage significant effect on stock returns on real estate companies and property.
This may imply that companies with good financial performance can help boost investor
confidence in the company's going concern and return the shares to be granted.
Keywords : financial performance, return on investment, economic value added, operating
leverage, and stock return

PENDAHULUAN
Fenomena
ASEAN
Economic
Community di tahun 2015 merupakan
fenomena yang metuntut perusahaan untuk
dapat beradaptasi agar tidak tertinggal dari
informasi globalisasi. Untuk mengatasi
persaingan tersebut perusahaan harus
mempertahankan
dan
meningkatkan
kinerjanya sebagai upaya untuk menjaga
kelangsungan usahanya. Tidak hanya
dengan menghasilkan laba sebesarbesarnya, upaya lain yang dapat dilakukan
perusahaan yaitu dengan meningkatkan
modal pada perusahaan. Salah satu tempat
untuk memperoleh modal tersebut adalah
melalui
pasar
modal,
sedangkan
karakteristik pasar modal itu sendiri yaitu
adanya ketidakpastian nilai perusahaan di
masa yang akan datang.
Sehingga
informasi mengenai kinerja keuangan
perusahaan sangat diperlukan untuk

menarik investor dalam menanamkan
modal pada perusahaan.
Menurut Irham (2012:3) dalam hal
investasi, investor perlu menetapkan
tujuan yang hendak dicapai. Tujuan
utamanya yaitu mendapatkan return
sebesar-besarnya.
Faktor
yang
mempengaruhi return saham antara lain
faktor internal dan faktor eksternal (Alwi,
2003:87). Faktor internal yang berupa
kinerja keuangan yaitu pengumuman
laporan keuangan yang mengandung rasiorasio keuangan, dalam hal ini rasio return
on investment yang merupakan rasio yang
bersifat komprehensif (menyeluruh) dan
diperhatikan investor karena berkaitan
dengan harga saham dan return yang akan
diberikan nantinya. Selain rasio, faktor
internal lain yang dapat mempengaruhi
antara lain yaitu economic value added dan
operating leverage.
Economic Value Added merupakan
pengukuran
kinerja
yang
lebih
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menekankan pada pendekatan berbasis
nilai. Dimana nilai EVA yang positif
memiliki arti bahwa perusahaan mampu
menciptakan nilai dengan laba yang
diperoleh mampu menutupi biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan
operating leverage dapat digunakan untuk
membantu perusahaan mengkalkulasi
biaya
operasional
dalam
rangka
meningkatkan laba pada perusahaan.
Sebagai tolak ukur kinerja yang
baik, kinerja keuangan dengan indikator
ROI, EVA dan operating leverage
seharusnya mempunyai pengaruh terhadap
kekayaan
pemegang
saham
yang
digambarkan dengan return saham.
Namun masih ada beberapa penelitian
yang menunjukkan hasil yang variatif.
Seperti penelitian yang dilakukan Harjono
(2010) yang menyatakan bahwa Return On
Investment (ROI) dan Economic value
Added (EVA) tidak mempunyai pengaruh
signifikan terhadap return saham. Hal
tersebut dikarenakan pada kondisi
perekonomian dalam periode 2007-2008
terjai krisis global yang memberikan imbas
terhadap pasar modal. Hal tersebut
didukung ole penelitian Ita (2009).
Sedangkan penenlitian Nico dan Nicken
(2013)
menunjukkan
hasil
yang
sebaliknya. Berdasarkan latar belakang
diatas peneliti ingin mengetahui apakah
kinerja keuangan berpengaruh terhadap
return saham? Tujuan penelitian adalah
mengetahui pengaruh dari profitabilitas,
tekanan pihak eksternal, laba/rugi, ukuran
perusahaan, opini auditor terhadap ARL di
perusahaan manufaktur.
RERANGKA
HIPOTESIS

TEORITIS

DAN

Signaling Theory (Teori Sinyal)
Sinyal merupakan suatu tindakan yang
diambil oleh manajemen perusahaan yang
memberikan petunjuk kepada para investor
mengenai bagaimana cara pandang
manajemen terhadap prospek perusahaan
(Brigham & Houston, 2006:40). Teori
sinyal merupakan penelitian dasar

mengenai laba perusahaan yang terkait
dengan asimetri informasi yang terjadi
ketika salah satu pihak memiliki sinyal
informasi lengkap daripada pihak lainnya.
Teori ini menjelaskan bahwa laporan
keuangan yang baik merupakan sinyal atau
tanda bahwa perusahaan juga telah
beroperasi dengan baik. Menurut Zainudin
dan Hartono (1999) dalam Sunardi (2010),
informasi yang dipublikasikan sebagai
suatu pengumuman akan memberikan
sinyal bagi investor dalam pengambilan
keputusan investasi.
Laporan Keuangan
Laporan
keuangan
adalah
catatan
informasi suatu perusahaan pada suatu
periode akuntansi tertentu yang dapat
digunakan untuk menggambarkan kinerja
suatu perusahaan. Menurut Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan dalam
Kerangka
Dasar
Penyusunan
dan
Penyajian Laporan Keuangan (IAI 2012),
laporan keuangan merupakan bagian dari
proses pelaporan keuangan. Laporan
keuangan yang lengkap meliputi laporan
posisi keuangan (neraca) akhir periode,
laporan laba rugi, laporan perubahan
ekuitas, laporan arus kas, catatan atas
laporan keuangan serta laporan posisi
keuangan pada awal periode komparatif
sebelumnya yang disajikan ketika entitas
menerapkan suatu kebijakan akuntansi
secara retrospektif (ED PSAK 1, 2013).
Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan merupakan gambaran
kondisi keuangan pada periode tertentu
yang menyangkut aspek penghimpunan
dana maupun penyaluran dana. Menurut
Barlian (2003), kinerja keuangan suatu
perusahaan dapat diartikan sebagai
prospek pertumbuhan, potensi, dan
perkembangan yang baik bagi perusahaan.
Suatu perusahaan dikatakan telah berhasil
apabila telah mencapai standar dan tujuan
yang telah ditetapkan. Analisis dalam
kinerja keuangan suatu perusahaan
merupakan hal yang penting untuk
mengetahui informasi mengenai baik
buruknya kinerja perusahaan tersebut dan
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untuk mengetahui apakah sumber daya
yang dimiliki sudah digunakan secara
optimal. Analisis kinerja keuangan pada
umumnya
merupakan
pengumuman
laporan keuangan yang mengandung rasio
keuangan diantaranya yaitu return on
investment, dan pengumuman non rasio
keuangan yang meliputi economic value
added dan operating leverage.
a. Return On Investment (ROI)
Return On Investment (ROI) atau
pengembalian investasi, di beberapa
referensi lainnya rasio ini juga ditulis
dengan return on total asset (ROA).
Rasio ini digunakan untuk melihat
sejauh mana investasi yang telah
ditanamkan
mampu
memberikan
pengembalian
keuntungan
sesuai
dengan yang diharapkan yang dimana
investasi tersebut sebenarnya sama
dengan
asset
perusahaan
yang
ditanamkan (Irham, 2012:98). Besarnya
nilai ROI dipengaruhi oleh dua faktor,
yaitu turnover dari operating assets
(tingkat perputaran aktiva yang
digunakan dalam kegitan operasi) dan
net profit margins (perbandingan
besarnya keuntungan operasi yang
dinyatakan dalam presentase dan
penjualan bersih).
b. Economic Value Added (EVA)
Economic
Value
Added
(EVA)
merupakan suatu tolak ukur kinerja
keuangan yang berbasis nilai. EVA
menyatakan bagaimana efisiennya
perusahaan berprestasi dalam suatu
periode tertentu. EVA yang positif
menunjukkan bahwa manajemen dalam
perusahaan tersebut telah menciptakan
nilai
(creating
value).Sebaliknya,
apabila nilai EVA negative, maka
dinamakan destroying value. Economic
Value Added (EVA) membantu para
manajer untuk bertindak melalui
peningkatan pengambilan keputusan
kegiatan operasional, pendanaan dan
investasi. Konsep EVA merupakan
alternatif yang dapat digunakan untuk
mengukur kinerja perusahaan dimana

fokus penilaian kinerja terdapat pada
penciptaan nilai perusahaan (Rudianto,
2013:222).
c. Operating Leverage
Operating
leverage
merupakan
penggunaan biaya operasi tetap untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh
perubahan penjualan terhadap laba
operasi perusahaan. Pada umumnya,
perusahaan yang memiliki operating
leverage dapat ditunjukkan melalui
perubahan hasil penjualan yang dapat
meningkatkan perubahan laba operasi
bersih yang lebih besar. Operating
leverage diukur melalui degree
operating leverage (DOL). DOL adalah
presentasi perubahan laba operasi
dibagi presentase perubahan penjualan
(Harmono, 2009 : 177). Semakin tinggi
nilai
operating
leverage,
maka
perubahan dalam penjualan akan sangat
berdampak terhadap laba perusahaan.
Dengan kata lain, jika operating
leverage tinggi, maka peningkatan
presentase yang kecil dalam penjualan
dapat menghasilkan peningkatan laba
operasi dalam presentase yang lebih
besar (Garrison et al, 2013 : 228).
Return Saham
Setiap investor yang ingin melalukan
investasi memiliki tujuan yang sama, yaitu
ingin mendapatkan keuntungan (return).
Menurut Zubir (2011 : 4) return saham
terdiri dari capital gain dan dividen yield.
Capital gain adalah keuntungan dari
kenaikan harga saham. Sedangkan dividen
yield adalah keuntungan dari dividen
saham. Apabila investor bermaksud untuk
menyimpan saham selamanya, maka ia
mengharapkan dividen saham. Apabila
investor bermaksud menjual saham
dikemudian hari, maka investor tersebut
mengharapkan dividen saham dan
keuntungan akibat kenaikan harga saham
(Dermawan, 2007:58). Investasi pada
pasar modal merupakan investasi yang
bersifat jangka pendek. Hal ini dilihat pada
imbal hasil (return) yang diukur dengan
menggunakan laba modal (capital gain).
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Capital gain merupakan selisih dari harga
investasi sekarang relatif dengan harga

periode yang lalu (Dermawan, 2007:105).

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap
Return Saham
Kinerja keuangan yang baik akan
memberikan nilai tersendiri bagi para
investor dalam memilih perusahaan untuk
berinvestasi. Dalam menentukan nilai, para
investor perlu menggunakan indikator
rasio keuangan untuk melihat tingkat
pengembalian yang dapat diberikan
perusahaan kepada investor, nilai tambah
ekonomis yang dihasilkan perusahaan
sebagai akibat dari aktivitas atau strategi
manajemen, dan bagaimana perusahaan
menggunakan biaya operasional sebaikbaiknya
melalui
kinerja
keuangan
perusahaan.

permintaan atas saham sehingga akan
menaikkan harga saham pada perusahaan
tersebut, akibatnya return saham yang
akan diberikan kepada investor juga akan
semakin besar.
H1 : Kinerja Keuangan berpengaruh
terhadap Return Saham

Berbagai penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
antara kinerja keuangan dengan return
saham. Penelitian Dewi (2008) dalam
Sunardi (2010), Nico dan Nicken (2013),
dan Medeiros et al. (2003) dalam Ita
Trisnawati (2009) menunjukkan bahwa
kinerja keuangan dengan indikator return
on investment, economic value added, dan
operating leverage berpengaruh positif
terhadap return saham.
Hal tersebut
menunjukkan bahwa informasi kinerja
keuangan yang baik dapat membatu
meningkatkan
kepercayaan
investor.
Meningkatnya
kepercayaan
investor
tersebut yang nantinya akan meningkatkan

METODELOGI PENELITIAN
Klasifikasi Sampel
Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan real estate & property
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periose
2009-2012.
Metode
yang
digunakan untuk pemilihan sampel adalah
purposive sampling dengan kriteria
sebagai berikut: (1) telah tercatat di BEI
periode 2009-2012, (2) menerbitkan
laporan keuangan tahunan secara berturutturut selama periode 2009-2012 dan
memiliki data yang lengkap terkait
variabel
yang
dibutuhkan,
(3)
menggunakan mata uang rupiah dalam
laporan keuangannya, dan (4) melaporkan
beban bunga dalam laporan keuangannya.
Dari 45 perusahaan real estate &
property yang tercatat di BEI, maka
diperoleh 22 perusahaan yang menjadi
sampel penelitian sesuai dengan kriteria
pemilihan sampel.

Kinerja
Keuangan

Return
Saham

Gambar 2
Kerangka Pemikiran
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Data Penelitian
penelitian ini merupakan penelitian
yang menggunakan data kuantitatif, data
bersifat data sekunder karena data adalah
laporan keuangan perusahaan real estate &
proprty dari tahun 2009–2012. Teknik
pengumpulan data untuk keperluan
penelitian ini dilakukan dengan cara
dokumentasi yaitu mengumpulkan semua
data sekunder berupa earninf after tax,
total aktiva, cost of capital, perubahan
penjualan, perubahan laba, harga saham
penutupan, dan harga saham sebelumnya.
Data diperoleh dari www.idx.co.id,
Indonesian Capital Market Directory dan
www.yahoofinance.com.
Variabel penelitian
Variabel penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi variabel
dependent yaitu return saham dan variabel
idependent yaitu kinerja keuangan dengan
indikator ROI, EVA dan operating
leverage.

Operating Leverage
Operating
leverage
adalah
penggunaan biaya operasi tetap untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh
perubahan penjualan terhadap laba operasi
perusahaan. Operating leverage diukur
melalui degree operating leverage (DOL).
DOL merupakan presentase perubahan
laba operasi dibagi presentasi perubahan
penjualan.
DOL = %∆EBIT
%∆SALES
Return Saham
Return saham merupakan selisih
laba atau rugi yang dialami oleh pemegang
saham karena harga saham yang relative
lebih tinggi atau rendah dibandingkan
dengan harga saham sebelumnya.
Return saham = Pt – Pt-1
Pt-1

Definisi Operasional Variabel

Teknik Analisis Data

Return On Investment (ROI)
Return On Investment adalah rasio
laba atas total aktiva yang digunakan untuk
mengukur
besarnya
pengembalian
terhadap investasi para pemegang saham.
ROI diukur dengan dengan membagi laba
bersih (EAT) dengan total aktiva.

Teknik analisis yang digunakan
adalah WarpPLS 4.0 yang terdiri dari
analisis deskriptif dan analisis statistik.
Analisis statistik terdiri dari enam tahap,
yaitu: konseptualisasi model, menentukan
metode analisis algorithm, menentukan
metode resampling, menggambar diagram
jalur, evaluasi model, dan melaporkan
hasil analisis. Konseptualisasi model
merupakan taahap mendefinisikan secara
konseptual konstruk yang diteliti dan
menentukan
dimensionalitas
untuk
masing-masing konstruk serta indikator
pembentuk
konstruk
laten
apakah
berbentuk
formatif,
reflektif
atau
kombinasi keduanya. Dalam mengevaluasi
model, terdapat dua model yang harus
dilaporkan, yaitu outer model dan inner
model.
Evaluasi outer model dapat
dilakukan dengan melihat signifikansi
weight yang didapat melalui prosedur
resampling. Jika nilai weight yang

ROI =

EAT
Total Aktiva

Economic Value Added (EVA)
Economic Value Added adalah
tolak ukur kinerja yang berbasis nilai.
EVA merupakan tujuan perusahaan untuk
meningkatkan nilai dan modal yang telah
ditanamkan pemegang saham dalam
operasi
perusahaan.
EVA
diukur
menggunakan selisih antara net operating
after tax (NOPAT) dengan biaya-biaya
atas modal yang diinvestasikan.
EVA = NOPAT – cost of capital
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dihasilkan signifikan yaitu P < 0.01 yang
berarti bahwa maka indikator tersebut
memenuhi kriteria indicator reliability dan
dikatakan valid dan menguji collinearity
dapat dilakukan dengan melihat ukuran
Variance Inflation Factor (VIF) dan
tolerance. Nilai cut off yang dapat diterima
untuk VIF adalah < 5 atau < 3.3 dan untuk
tolerance adalah > 0.20 atau > 0.30.
sedangkan untuk inner model yaitu
menguji pengaruh antar konstruk atau
variable melalui uji signifikansi dengan
menggunakan nilai R-Square dan Path
coefficient & P-values.
HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk
memberikan gambaran secara umum
mengenai data-data yang digunakan dalam
penelitian.
Berdasarkan hasil uji deskriptif
pada tabel 1 bahwa bahwa rata-rata nilai
ROI untuk 88 perusahaan real estate &
property yang dijadikan sampel penelitian
adalah 0,040 dengan standar deviasi
sebesar 0,045 artinya untuk setiap aset
yang dimiliki perusahaan selama periode
penelitian, rata-rata mampu memberikan
laba atau keuntungan sebesar 0,040 kali
dari nilai aset tersebut.

DAN

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

N

ROI

EVA

DOL

RS

88

88

88

88

(Mean)

0.040

673,122,520.88

1.052

0.294

(SD)

0.045

57,586,995,719.41

1.382

0.736

(Min)

-0.077

-376,566,902,586.17

-3.868

-0.651

(Max)

0.237

115,923,734,965

6.464

2.968

Sumber: data diolah
Nilai ROI tertinggi selama periode
penelitian dicapai oleh PT Perdana
Gapuraprima Tbk pada tahun 2009 sebesar
0,237. Nilai ROI dicapai oleh PT Bintang
Mitra Semestaraya Tbk pada tahun 2010
yaitu sebesar -0,077 artinya aset yang
dimiliki PT Bintang Mitra Semestaraya
Tbk tidak mampu memberikan laba.
Rata-rata nilai EVA untuk 88
perusahaan real estate & property yang
dijadikan sampel penelitian adalah Rp
673.122.520,88 artinya telah terjadi
penambahan nilai ekonomis selama
periode penelitian, rata-rata penambahan

nilai ekonomis tersebut bagi perusahaan
sebesar nilai tersebut. nilai EVA tertinggi
selama periode penelitian dicapai oleh PT
Bumi Serpong Damai Tbk sebesar Rp
115.923.734.965 dan nilai EVA terendah
sebesar Rp -376.566.902.586,17 dicapai
oleh PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk.
Nilai EVA yang negatif menunjukkan
tidak terjadinya penambahan nilai karena
laba yang tersedia tidak memenuhi
harapan penyandang dana. Dengan kata
lain, laba yang diperoleh perusahaan lebih
kecil dari biaya modal yang telah
dikeluarkan oleh perusahaan.
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Rata-rata nilai DOL untuk 88
perusahaan real estate & property yang
dijadikan sampel penelitian adalah 1,052
yang artinya bahwa setiap kenaikan
penjualan sebesar 10% dan DOL rata-rata
naik sebesar 1,052 maka laba operasi akan
meningkat sebesar 10,52 %. Sedangkan
untuk rata-rata return saham pada
perusahaan real estate & property pada
penelitian ini yaitu sebesar 0,294. Nilai

return saham tertinggi dalam periode
penelitian dicapai PT Bekasi Asri Pemula
Tbk pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,968.
Artinya pada tahun 2009, harga saham PT
Bekasi Asri Pemula Tbk mengalami
kenaikan sebesar 296,8% dari harga saham
tahun lalu. Sedangkan nilai return saham
terendah dalam periode penelitian dicapai
oleh PT Cowell Development Tbk pada
tahun 2009 yaitu sebesar -0,651.

Tabel 2
Analisis Indikator Weight

ROI
EVA
DOL
RS

KK

RS

(-0.686)
(0.981)
(0.700)
0.000

0.000
0.000
0.000
-1.000

PValue
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

SE
0.080
0.080
0.080
0.080

VIF
1.215
1.206
1.185
0.000

WLS
1
1
1
1

Sumber: data diolah dengan WarpPLs
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa
ternyata indicator reliability dari semua
item pembentuk konstruk menghasilkan
signifikansi weight, yaitu P value < 0.001
yang berarti bahwa indikator tersebut

dinyatakan valid. Nilai Variance Inflation
Factor (VIF) per indikator yang dihasilkan
< 3.3 yang artinya dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi masalah collinearity
antar indikator.

Hasil Analisis dan Pembahasan
Tabel 3
Analisis R-square
KK
R-Squared
Adj. R-Squared

RS
0,037
0,026

Sumber: data diolah
Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai RSquare adalah sebesar 0.026 artinya
variabel kinerja keungan dengan indikator
ROI, EVA dan operating leverage hanya
mampu menjelaskan return saham sebesar

2,6%. Sedangkan sisanya 97,4% dijelaskan
oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa nilai R-Square sebesar 0,026
termasuk dalam model lemah.
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Tabel 4
Analisis Path Coefficient dan P-values
Path Coefficient

P Values
KK

KK
RS

0,193

KK
KK
RS

0,009

Sumber: data diolah
Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat
bahwa variabel kinerja keuangan dengan
indikator ROI, EVA dan operating
leverage berpengaruh positif signifikan
terhadap return saham dengan nilai Pvalues yang dihasilkan yaitu 0,009 (0,009
< 0,05). Nilai path koefisiennya sebesar
0,193. Dengan demikian hipotesis H1
dalam penelitian ini yang menyatakan
bahwa ‘ROI, EVA dan operating leverage
berpengaruh secara simultan terhadap
return saham’ diterima.
Hal ini berarti bahwa apabila
kinerja keuangan mengalami kenaikan,
maka return saham yang akan diberikan
juga mengalami kenaikan. Informasi yang
baik
mengenai
kinerja
keuangan
perusahaan dapat membantu meningkatkan
kepercayaan investor terhadap going
concern perusahaan yang mana turut
berpengaruh terhadap return saham
perusahaan. Artinya bahwa meningkatnya
kepercayaan investor akan berdampak
pada meningkatnya permintaan saham
pada perusahaan sehingga akan menaikkan
harga saham perusahaan dan return saham
yang diberikan.
KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN
DAN KETERBATASAN
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh variabel kinerja
keuangan yang diukur dengan indikator
ROI, EVA dan operating leverage
terhadap variabel return saham pada
perusahaan real estate & property yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan
tahun penelitian 2009-2012. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 22

perusahaan real estate & property selama
empat tahun periode penelitian. Teknik
analisis data yang digunakan adalah
analisis deskriptif, dan analisis statistik
menggunakan metode Partial Least
Square (PLS).
Berdasarkan data yang diperoleh
dari hasil pengujian statistik, item
pembentuk
konstruk
menghasilkan
signifikansi weight (P-value) sebesar <
0.001 yang berarti bahwa semua indikator
tersebut yaitu ROI, EVA dan operating
leverage merupakan indikator pembentuk
konstruk variabel kinerja keuangan dan
nilai P-values yang dihasilkan yaitu 0,009
(0,009 < 0,05) yang berarti bahwa variabel
kinerja keuangan berpengaruh signifikan
terhadap variabel return saham pada
perusahaan real estate & property. Hal ini
dapat diartikan bahwa perusahaan dengan
kinerja keuangan yang baik dapat
membantu meningkatkan kepercayaan
investor
terhadap
going
concern
perusahaan. Artinya bahwa meningkatnya
kepercayaan investor akan berdampak
pada meningkatnya permintaan saham
pada perusahaan yang nantinya akan
menaikkan harga saham perusahaan
sehingga return saham yang akan
diberikan juga akan meningkat. Namun,
variabel
kinerja
keuangan
dalam
menjelaskan variabel return saham sangat
lemah yaitu sebesar 2,6%. Sedangkan
sisanya 97,4% dijelaskan oleh variabel lain
diluar penelitian ini.
Adapun
keterbatasan
dalam
penelitian ini adalah variabel independen
yaitu kinerja keuangan yang hanya mampu
menjelaskan 2,6% variabel dependennya.
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Hal ini dikarenakan penggunaan indikator
variabel independen dalam penelitian ini
yang masih relatif sedikit.
Berdasarkan pada hasil dan
keterbatasan penelitian, saran yang dapat
diberikan dalam penelitian ini yaitu bagi
investor agar lebih mempertimbangkan
faktor-faktor yang mempengaruhi return
saham perusahaan sebelum menanamkan
modalnya sehingga tingkat pengembalian
yang diharapkan sesuai dengan yang
diinginkan, untuk manajemen perusahaan
agar mengoptimalkan kinerja keuangan
perusahaan dengan mempertimbangkan
biaya-biaya
yang
digunakan
dan
memperhatikan kemakmuran pemiliknya
(investor), serta untuk peneliti selanjutnya
agar menambahkan
variabel-variabel
ekonomi makro dan faktor-faktor diluar
perusahaan.
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