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BAB V 

PENUTUP 
 

A.  Kesimpulan 

Pada bagian ini penulis akan menarik suatu kesimpulan 

berdasarkan pada masalah  yang telah dirumuskan pada bab satu dan 

juga berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dibahas pada bab 

lima dengan bantuan analisis regresi dan analisis statistik tersebut 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi linear 

sederhana. Selain itu juga dilakukan suatu pengujian hipotesis 

dengan menggunakan alat ujiF dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh kepemilikan Manajerial terhadap return 

saham. Hal ini terlihat dari nilai t hitunga 1,253 nilai t tabel 2,101 

dan nilai sig 0.369 berada di atas 0.05 tingkat signifikansi ini 

berarti nilai t hitung lebih kecil dari t tabel 

2. Tidak dapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap return  

saham. Hal ini terlihat dari nilai t hitung 1,088 dengan nilai t 

tabel 2,101 dan nilai p value (sig) 0,291 yang berada dibawah 

0,05 (tingkat signifikansi). Hal ini berarti nilai t hitung lebih kecil 

dari nilai t tabel (1,088>2,101). 

3. Tidak terdapat pengaruh Kepemilikan Publik terhadap return 

saham. Hal ini terlihat dari nilai t hitung 1,253 dengan nilai t 

tabel 2,101) dan nilai p value (sig) 0,226  yang berada diatas 0,05 

(tingkat signifikansi). Ini berarti nilai t hitung lebih kecil dari t 

tabel (1,253<2,101). 

5. Berdasarkan  hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) dimana Ho 

diterima dan Ha di tolak yang berarti bahwa variabel-variabel 

independen (kepemilikan manajerial, institusional dan publik) 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (return saham). Hal ini dapat dilihat 

pada nilai signifikansi sebesar 0,619 lebih besar dari nilai derajat 

kepercayaan sebesar 0,05 dan juga nilai F hitung (0,607) lebih 

kecil dari F tabel (3,16) maka Ho diterima dan H1 di tolak 

 6. Berdasarkan  koefesien determinasi nilai dari R square adalah 

0,092 lebih kecil dari 0,5 hal ini berarti variabel dependen 

(Return saham). dapat di jelaskan oleh variabel independen 

(kepemilikan manajerial institusional danpublik) sebesar 9,2%, 

sedangkan sisanya 90,8% di jelaskan oleh variabel lainnya yang 

tidak diteliti dan yang tidak di masukkan dalam model regresi  
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B. Saran 

1. Bagi perusahaan perlu memperhatikan struktur kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik 
sehingga dapat meningkatkan return saham.  

2. Bagi investor dan atau calon investor untuk sangat perlu untuk 

melakukan analisis dalam melakukan investasi pada perusahaan 

atau emiten hendaknya memperhatikan struktur kepemilikan, 
faktor fundamental, analisis teknikal dan return saham.  

3. Bagi investor dan atau calon interstor untuk sangat perlu 

melakukan analisis terhadap fundamental perusahaan sebelum 

mengambil keputusan investasi  
 


