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BAB V 

PENUTUP

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis diatas tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility dan Total Asstes Turnover terhadap return saham perusahaan sektor 

pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh secara parsial namun 

memiliki hubungan yang positif atau searah terhadap return saham 

perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018-2020 karena  informasi mengenai CSR tidak bermanfaat bagi para 

investor yang menyebabkan investor tidak tertarik untuk berinvestasi 

kemudian menyebabkan penurunan harga saham dan return saham yang tidak 

meningkat. 

2. Total Assets Turnover secara parsial tidak berpengaruh signifikan namun 

memiliki hubungan yang positif atau searah terhadap return saham. Hal ini 

karena rata-rata Total Assets Turnover perusahaan mengalami penurunan 

yang membuat informasi tentang Total Assets Turnover perusahaan pertanian 

pada sampel penelitian ini tidak bermanfaat dan para investor tidak tertarik 

untuk membeli saham perusahaan pertanian yang menyebabkan harga saham 

menjadi turun dan berakibat return saham menjadi turun. 

3. Corporate Social Responsibility dan Total Assets Turnover secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap return saham
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B. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini rendah, yaitu sebesar 4,8%. 

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat variabel-variabel lain diluar dari 

variabel penelitian ini yang dapat mempengaruhi return saham  

2. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya 12 perusahaan 

sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 3 tahun dari tahun 2018 sampai 

dengan 2020, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang 

mencerminkan kondisi perusahaan jangka panjang.  

C. Saran  

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian tersebut, maka diajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan diharapkan lebih terbuka dalam melakukan kegiatan CSR dan 

mengungkapkannya secara berkelanjutan melalui laporan tahunan dan 

laporan keberlanjutan, agar dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya bagi 

para investor 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan menambah variabel 

diluar variabel pada penelitian ini seperti Profitabilitas 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan mengambil objek 

penelitian selain perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI  seperti 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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4. Pada penelitian berikutnya dapat memperbanyak jumlah sampel dan 

memperpanjang periode penelitian sehingga akan dapat memperoleh 

gambaran lebih rinci tentang kondisi pasar modal di Indonesia. 

5. Bagi para investor dan calon investor dalam melakukan investasi sebaiknya 

memperhatikan informasi di luar variabel pada penelitian ini karena masih 

banyak variabel lain yang dapat mejelaskan bagaimana pengaruhnya dengan 

return saham sehingga investor dapat lebih tepat dalam memilih keputusan 

investasinya. 


