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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka 

kesimpulan yang didapat dar ipenelitian ini adalah: 

1. Secara simultan variable debt to equity ratio, return on equity, net profit 

margin dan earning per share berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Artinya, model penerapan DER, ROE, NPM dan EPS dalam penelitian ini 

layak digunakan untuk menjelaskan return saham. 

2. Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa debt to equity ratio(DER) mempunyai pengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap return  saham perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia, return on equity (ROE) mempunyai pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap return  saham perusahaan  manufaktur  

sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia, net 

profit margin (NPM) mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap return saham perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi  yang listing di Bursa Efek Indonesia disebabkan adanya fluktuasi 

pada data  NPM  yang digunakan dalam penelitian, earning per share(EPS) 

mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa 

Efek Indonesia Karena EPS menunjukan laba akrual per lembar saham, laba 



80 
 

akrual mempunyai kualitas lebih rendah dari pada arus kas karena laba akrual 

dapat dimanipulasi.. 

3. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai adjusted 𝑅2 sebesar 0,045785 yang 

berarti pada model regresi ini variable independen dapat menjelaskan variable 

dependen sebesar 4,58%, sedangkan 95,42% dipengaruhiolehfaktor lain yang 

tidak dimasukkan ke dalam penelitian. 

 

B. Implikasi 

1. Bagi investor perlu diketahui variabel yang mempunyai pengaruh positif 

signifikan pada perusahaan manufaktur sektor industi barang konsumsi 

adalah ROE dan NPM. 

2. Bagi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi  sebaiknya 

harus mampu mengoptimalkan pengelolaan aset perusahaanya agar dapat 

menghasilkan return perusahaan secara maksimal.  

 

C. Saran 

1. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi  investor untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

menanamkan dananya pada suatu perusahaan dengan memperhatikan rasio 

DER danROE, karena rasio tersebut memiliki hubungan dengan tingkat 

pengembalian  yang  diharapkan oleh  investor. 
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2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan mengenai peningkatan return saham untuk meningkatkan 

minat investor dalam berinvestasi ,yang dapat ditunjukkan dengan 

meningkatkan ROE karena memiliki hubungan yang signifikan dan searah 

terhadap return saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Menambahkan variable independen lainnya yang mempengaruhi 

return saham seperti PER, TATO, dan ROA karena pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Farkhan & Ika (2013) dan Widodo 

(2007) pada variable tersebut memiliki hasil yang berpengaruh 

terhadap  return saham. 

b. Merubah cara pengambilan sampel penelitian dengan cara melihat 

table penetuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf 

kesalahan 1%, 5%, dan 10%, agar mendapatkan jumlah sampel  

mendekati populasi maka peluang kesalahan generalisasi semakin 

kecil (Sugiyono, 2013:128) 

c. Menambah periode penelitian sampel menjadi 5 tahun, sehingga dapat 

mengetahui pengaruh variable dalam jangka yang panjang. 

 

 

 

 


