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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

          Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 12.0 for windows yang telah diuraikan pada bab 4, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), 

dan Earnings Per Share secara parsial terhadap return saham. 

a. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa variabel Current 

Ratio secara parsial berpengaruh terhadap return saham. 

b. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa variabel Debt 

Equity Ratio secara parsial berpengaruh terhadap return saham. 

c. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa variabel Return On 

Asset secara parsial berpengaruh terhadap return saham. 

d. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa variabel Earnings 

Per Share secara parsial berpengaruh terhadap return saham. 

2. Pengaruh Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), 

dan Earnings Per Share secara simultan terhadap return saham. 

Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa variabel Current 

Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), dan Earnings Per 

Share secara simultan berpengaruh terhadap return saham. 

3. Besar pengaruh Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return On Asset 

(ROA), dan Earnings Per Share secara parsial terhadap return saham. 
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a. Besar pengaruh Current Ratio secara parsial terhadap return saham yaitu 

sebesar 11,32%.  

b. Besar pengaruh Debt Equity Ratio secara parsial terhadap return saham yaitu 

sebesar 11,92%.  

c. Besar pengaruh Return On Asset secara parsial terhadap return saham yaitu 

sebesar 13,88%.  

d. Besar pengaruh Earnings Per Share secara parsial terhadap return saham yaitu 

sebesar 13,93%.  

4. Besar pengaruh Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return On Asset 

(ROA), dan Earnings Per Share secara simultan terhadap return saham. 

Besar pengaruh variabel Current Ratio, Debt Equity Ratio, Return On Asset, 

dan Earnings Per Share secara simultan terhadap return saham yaitu sebesar 

26,12%. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Penggunaan dan pemilihan sampel dengan beberapa kriteria yang dilakukan pada 

penelitian ini dapat menyebabkan hasil penelitian ini tidak mencerminkan kondisi 

keseluruhan dari populasi. 

2. Jumlah rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel independen dalam model 

penelitian masih sedikit, sehingga hal ini  mungkin akan memengaruhi hasil 

analisis penelitian ini. 

3. Tolok ukur yang digunakan untuk memprediksi return yang diterima oleh investor 

adalah tolok ukur yang menggunakan data akuntansi yang bersifat historis. Banyak 
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penilaian saham dilakukan dengan menggunakan data yang bersifat proyeksi, 

misalkan discounted present value of future equity cash flows. Proyeksi ini 

merupakan cerminan dari pihak yang berkepentingan, seperti investor. Harapan ini 

seringkali jauh berbeda dengan data historis. Sehingga hasil penelitian mungkin 

akan berbeda jika tolok ukur penilaian saham menggunakan data yang bersifat 

proyeksi. 

 

5.3 Saran 

  Dari penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diajukan oleh 

peneliti antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, apabila akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

topik yang sejenis, peneliti selanjutnya dapat menggunakan data primer dengan 

menambah jumlah sampel penelitian dan menambah periode pengamatan. 

2. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang dibatasi oleh 

beberapa kriteria yang telah ditentukan secara sepihak sehingga mungkin 

menyebabkan bias dalam hasil penelitian. Penelitian berikutnya hendaknya 

menggunakan kriteria pemilihan sampel yang lebih moderat sehingga akan 

diperoleh jumlah sampel yang benar-benar mewakili populasi. 

3. Dalam menambah jumlah sampel penelitian, sebaiknya peneliti selanjutnya tidak 

hanya meneliti perusahaan manufaktur tetapi juga memasukkan perusahaan di 

sektor lain yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

4. Penelitian ini hanya menguji empat rasio keuangan sebagai variabel independen 

yang memengaruhi return saham, sedangkan return saham mungkin dipengaruhi 

oleh faktor-faktor ekonomi lain seperti tingkat inflasi, tingkat bunga. Peneliti 
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selanjutnya mungkin dapat menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai variabel 

pemoderasi hubungan antara rasio keuangan dan return saham. 

 


