
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini meneliti tentang Analisis Pengaruh Earning per Share, 

Net Profit Margin dan Return on Equity terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Sektor Pertambangan periode 2011 - 2014. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. EPS positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham pada 

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Karena EPS merupakan rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang 

saham per saham. Semakin tinggi nilai EPS maka semakin besar 

laba yang disediakan untuk pemegang saham. 

2. NPM positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham pada 

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Karena investor akan tertarik pada perusahaan yang 

memiliki rasio NPM tinggi, karena perusahaan yang memiliki rasio 

NPM tinggi mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar 

3. ROE negatif dan tidak signifikan terhadap Return Saham pada 

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Karena ROE adalah rasio yang memperlihatkan sejauh 

manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara 



efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah 

dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. 

Kesimpulannya ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau 

yang sering disebut rentabilitas usaha. 

4. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa EPS, NPM dan ROE secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan sektor 

Pertambangan periode 2011-2014.  

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam kesimpulan hasil 

penelitian di atas, dapat diajukan beberapa saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti yaitu : 

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menganalisis dengan 

menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi dan 

meningkatkan tingkat profitabilitas seperti : ROA, DAR, DFL, 

DR, CR, dll. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini telah 

menjelaskan bahwa return saham dapat meningkatkan 

profitabilitas. 

2. Dapat memperluas penelitian dengan menambah sampel 

penelitian dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga 

hasil yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasi dan akan 



lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya selama jangka 

panjang. 

3. Penelitian akan lebih memberikan hasil maksimal jika faktor-

faktor lainnya dapat digunakan seperti likuiditas, aktivitas 

perusahaan dan rasio pasar dimasukkan sebagai prediktor dalam 

memprediksi return saham. Disamping itu perlu juga dilakukan 

perluasan penelitian yang menghubungkan antara variabel 

makro ekonomi dan non ekonomi terhadap indeks harga saham. 

Variabel makro ekonomi yang mungkin berpengaruh terhadap 

return saham antara lain: tingkat bunga, kurs rupiah terhadap 

valuta asing, neraca pembayaran, ekspor-impor dan kondisi 

ekonomi lainnya; serta variabel non ekonomi seperti kondisi 

politik  negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


