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Bab V 

Kesimpulan Dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Kesimpulan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai return saham dengan 

menggunakan rasio keuangan pada perusahaan yang bergerak dalam 

bidang makanan dan minuman. Adapun rasio keuangan yang digunakan 

adalah Price to Book Value (PBV) dan Net Profit Margin (NPM). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Secara simultan dilihat dari hasil uji F variabel Price to Book Value 

(PBV) dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap return 

saham. 

2. Secara parsial dilihat dari hasil uji T pengaruh masing-masing 

variabel independen adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Price to Book Value (PBV) berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham, artinya perubahan naik 

turunnya nilai PBV maka akan mempengaruhi return saham. 

b. Variabel Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham, artinya perubahan naik 

turunnya nilai NPM maka akan mempengaruhi return saham. 
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3. Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil R
2
= 0,292, 

berarti sebesar 29,2 % dari variabel return saham dapat dijelaskan 

oleh variabel Price to Book Value (PBV) dan Net Profit Margin 

(NPM).  Sisanya sebesar 70,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, 

yaitu rasio-rasio keuangan lain yang belum digunakan dalam 

penelitian ini. 

4. Berdasarkan hasil analisis di atas maka hipotesis yang mengatakan 

bahwa ada pengaruh rasio saham dan rasio keuangan terhadap 

kemampuan menilai return saham pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbukti 

kebenarannya. 

 

5.1.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode observasi selama tiga 

(3) tahun saja dari tahun 2008-2010. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu rasio pasar dan satu rasio 

keuangan sebagai ukuran untuk menilai pengaruhnya terhadap 

return saham dan tidak memperhitungkan faktor lain seperti Return 

On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), Return On Equity 

(ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Deviden Earning, Deviden 

Payout Ratio (DPR), dan Deviden Yield  yang kemungkinan 

mempengaruhi return saham. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi para investor maupun pelaku pasar modal, kinerja keuangan 

perusahaan yang digambarkan melalui rasio-rasio keuangan memberikan 

informasi tentang harga saham mendatang perusahaan yang merupakan 

prioritas utama dalam pengambilan keputusan bagi para investor untuk 

menanamkan modalnya, analisis ini sebaiknya digunakan sebagai bahan 

informasi bagi calon investor. 

2. Menambah rasio keuangan lain yang digunakan untuk melihat 

pengaruhnya terhadap return saham, dan juga mempertimbangkan faktor 

lain selain  rasio keuangan seperti Return On Asset (ROA), Return On 

Investment (ROI), Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), 

Deviden Earning, Deviden Payout Ratio (DPR), dan Deviden Yield. 

3. Menggunakan sampel yang lebih banyak dari beberapa jenis perusahaan 

dalam sektor atau industri tertentu seperi jasa perbankan , pertanian, 

asuransi, maupun sektor dan industri lainnya agar hasil yang diperoleh 

dapat digeneralisasikan lebih lanjut serta dapat sebagai acuan teori dalam 

penelitain selanjutnya. 




