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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

   Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Return on Asset (ROA), 

Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Economic Value 

Added (EVA) Terhadap Return Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa 

Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2007 – 2011. Adapun     

hasil  dari penelitian ini adalah: 

1. Return on Asset (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

return saham pertambangan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Saiful Anam (2002) dan Raharjo (2005). 

Sedangkan  pada penelitian yang dilakukan oleh D.Agus Harjito dan 

Rangga Aryayoga (2009) terdapat kesamaan pada hasil penelitian dimana 

variabel Return On Assets tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. 

2. Return on Equity (ROE) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

return saham pertambangan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Saiful Anam (2002), Rahman (2004), Dyah Kumala 

Trisnaeni (2005), dan D.Agus Harjito dan Rangga Aryayoga (2009) yang 

menyatakan bahwa variabel return on equity tidak signifikan terhadap 

perubahan return saham. 

3.  Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap return saham pertambangan yang terdaftar di BEI. Hasil 
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penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan 

net profit margin mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

4. Economic Value Added (EVA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham pertambangan yang terdaftar di BEI.  

5. Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM) dan Economic Value  Added (EVA)  berpengaruh secara simultan 

terhadap return saham pertambangan. 

5.2 Saran 

1. Investor 

Investor sebaiknya lebih selektif dalam mengamati kinerja keuangan 

suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengamati 

faktor-faktor fundamental keuangan yang mencerminkan dan 

mengukur kinerja keuangan perusahaan selain return saham itu sendiri 

seperti Return On Asset, Return On Equity, dan Net Profit Margin 

untuk melihat prospek investasi di masa datang. 

2. Emiten.  

Untuk dapat meningkatkan return saham pertambangan yang juga 

akan meningkatkan minat investor dalam mengambil keputusan 

investasi, maka emiten perlu meningkatkan kinerja keuangan terutama 

dengan cara mempertimbangkan biaya modal karena menjadi 

pertimbangan untuk memaksimumkan nilai perusahaan dan disarankan 
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kepada manajemen untuk mengambil kebijakan yang tepat sesuai 

dengan kondisi yang terjadi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila akan melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang tema yang sejenis sebaiknya dalam penelitiannya 

menambah periode pengamatan dan data penelitian. Selain itu, peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat menambah rasio keuangan lainnya 

sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan rasio 

keuangan lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi return saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


