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BAB V  

PENUTUP 

 5.1 Kesimpulan    

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh Profit Margin, Return On Asset, Earning Per Share, Return 

On Equity, Debt to Asset dan Debt to Equity terhadap Return Saham. Penelitian 

ini menggunakan sampel perusahaan masuk dalam Indeks LQ-45 periode 2014-

2017 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, maka hasil penelitiaan 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Reputasi Profit Margin tidak memiliki pengaruh terhadap Return 

Saham. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya nilai Profit 

Margin tidak berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis pertama 

dalam penelitian ini ditolak. 

2. Return On Asset tidak memiliki pengaruh terhadap Return Saham. Hal 

ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya nilai Return On Asset 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis kedua dalam 

penelitian ini ditolak. 

3. Earning Per Share  tidak memiliki pengaruh terhadap Return Saham. 

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya nilai Earning Per 

Share tidak berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis ketiga dalam 
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penelitian ini ditolak.  

4. Return On Equity tidak memiliki pengaruh terhadap Return Saham. Hal 

ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya nilai Return On Equity 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis keempat dalam 

penelitian ini ditolak. 

5. Debt to Asset tidak memiliki pengaruh terhadap Return Saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya nilai Debt to Asset tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis kelima dalam penelitian ini 

ditolak. 

6. Debt to Equity tidak memiliki pengaruh terhadap Return Saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya. Debt to Equity tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis keenam dalam penelitian 

ini ditolak 

5.2 Saran  

Dari kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan kepada 

penelitian selanjutnya adalah:  

1. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada  LQ 45, baik kepemilikan asing 

maupun kepemilikan local agar meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaannya bagi investor. 

2. Bagi Investor dalam pengambilan keputusan, harus lebih memperhatikan 

dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar dari variable penelitian ini 
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untuk menanamkan modal nya pada suatu perusahaan. 

3. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya supaya dapat menambahkan 

faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap Return Saham 

perusahaan yang belum diteliti dalam penelitian ini. Seperti BV, Tingkat 

bunga sagam (rf), Tingkat bunga pasar (rm), Rasiko pasar (β) atau faktor 

makro juga bisa dimasukan dalam penelitian selanjutnya agar bisa 

didapatkan hasil penelitian yang lebih beragam. 

4. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya supaya dapat memperluas 

penelitian dengan menambah periode tahun penelitian sehingga hasil 

penelitian dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya selama jangka 

panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


