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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa 

diambil yaitu:  

a. Menurut hasil pengujian hipotesis t-test, dapat disimpulkan bahwa Return 

On Asset (ROA) punya pengaruh positif yang signifikan terhadap return 

saham. Hal ini berarti ROA yang tinggi berpengaruh terhadap 

meningkatnya return saham. Penjelasannya adalah ROA yang tinggi 

menunjukan bahwa semakin baik pula kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Investor akan tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan dengan ROA yang tinggi sehingga 

menyebabkan meningkat pula return saham dari perusahaan tersebut. 

b. Menurut hasil pengujian hipotesis t-test, dapat disimpulkan bahwa 

Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh negative dan signifikan 

terhadap return saham. Hal ini berarti EPS yang tinggi berpengaruh 

terhadap menurunnya return saham. Penjelasannya adalah investor 

membandingkan EPS dengan pertumbuhan perusahaan. Belum tentu nilai 

EPS yang meningkat itu menguntungkan bagi investor jika pertumbuhan 

dari perusahaan tersebut tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan 

ekspektasi investor. Kemudian, EPS yang menurun itu belum tentu 
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merugikan bagi investor apabila perusahaan mengalami pertumbuhan 

yang pesat. 

c. Menurut hasil pengujian hipotesis dengan t-test, dapat disimpulkan 

bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak punya pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. Hal ini berarti investor dalam melakukan 

investasi tidak memandang penting besarnya DER yang pada akhirnya 

tidak mempengaruhi persepsi investor terhadap keuntungan di masa yang 

akan datang. Hal ini terjadi karena menurut nilai rata-rata DER 

perusahaan property dan real estate masih dalam kategori aman untuk 

menggunakan dana dari pihak ketiga. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki ketidaksempurnaan yaitu berupa data yang 

tidak terdistribusi normal pada uji normalitas sehingga harus dilakukan 

eliminasi data outlier sebanyak 12 data. Selain itu juga ada empat perusahaan 

property dan real estate yang belum menerbitkan laporan keuangan pada 

tahun 2018 menyebabkan pengurangan data penelitian yaitu empat 

perusahaan property dan real estate.  

 

5.3. Saran 

Saran yang dapat diberikan bagi para akademisi, calon investor 

maupun investor, dan bagi peneliti lain adalah sebagai berikut:  

 



56 
 
 

a. Bagi akademisi.  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi akademisi 

tentang  penelitian mengenai pengaruh faktor fundamental yaitu Return 

On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio 

(DER) dalam memprediksi return saham perusahaan property dan real 

estate pada tahun 2014 – 2018. 

b. Bagi calon investor/ investor.  

Calon investor/ investor dapat mempertimbangkan faktor fundamental 

dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return 

saham yaitu Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) dalam 

mengambil keputusan investasi. Selain itu, berbagai bentuk informasi 

yang ada harus dipertimbangkan sebaik-baiknya dan diperiksa dengan 

teliti. Keputusan investasi yang baik adalah keputusan yang berbasis 

tingkat kedalaman analisis yang baik. 

c. Bagi peneliti.  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh 

rasio-rasio keuangan seperti Return On Asset (ROA), Earning Per Share 

(EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham 

perusahaan property dan real estate pada tahun 2014-2018. Selain itu 

penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti dikemudian 

hari dan dapat di terapkan ketika suatu saat peneliti ingin berinvestasi 

pada suatu perusahaan.   

 

 

  


