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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

mengambil simpulan sebagai berikut : 

 Semua variabel independen (ROA, ROE, EPS dan EVA) secara simultan tidak 

memiliki pengaruh terhadap return saham. Penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan, sehingga konsep penilaian 

kinerja tersebut tidak dapat digunakan oleh investor secara maksimal sebagai 

acuan untuk memutuskan investasi dalam rangka memperoleh return saham yang 

diharapkan. 

 Semua variabel independen (ROA, ROE, EPS dan EVA) secara parsial tidak 

memiliki pengaruh terhadap return saham. Penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan, sehingga konsep penilaian 

kinerja tersebut tidak dapat digunakan oleh investor secara maksimal sebagai 

acuan untuk memutuskan investasi dalam rangka memperoleh return saham yang 

diharapkan. 

 Variabel EPS yang paling berpengaruh terhadap return saham. Variabel EPS 

merupakan salah satu rasio pasar yang digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba untuk tiap lembar 

sahamnya atau merupakan suatu gambaran mengenai sejumlah rupiah yang akan 

didapat oleh investor dari setiap jumlah lembar saham yang dimilikinya. Semakin 



  91                     Universitas Kristen Maranatha 
 

tingginya nilai EPS akan memberikan sinyal kepada investor bahwa kinerja 

perusahaan semakin efektif, sehingga meningkatkan daya tarik perusahaan dan 

diminati oleh investor, dan return saham akan semakin naik. Namun sebaliknya, 

semakin rendahnya nilai EPS suatu perusahaan akan memberikan sinyal kepada 

investor bahwa kinerja perusahaan buruk, sehingga mengurangi daya tarik 

perusahaan dan minat investor, akibatnya return saham pun akan turun. 

 

5.2  Saran 

 Dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka penulis ingin memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 

pihak-pihak terkait. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

 Bagi Perusahaan dan Investor 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan atau 

masukan bagi perusahaan dan para investor dalam melakukan investasi 

saham dengan melihat kondisi perusahaan, melalui rasio ROA, ROE, EPS, 

dan EVA untuk mendapatkan return saham yang diharapkan. 

b. Sebaiknya para investor yang ingin melakukan investasi dalam bentuk saham 

mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam, baik dalam mengukur 

kriteria-kriteria keuangan perusahaan maupun dalam membaca dan 

mengantisipasi faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang berpengaruh cukup 

besar terhadap harga saham yang dapat berpengaruh pada return saham, seperti : 

- Perkembangan Kurs 

- Kondisi Ekonomi 

- Keadaan Politik, dll 
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 Bagi Pihak Lain 

Bagi pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini untuk masa yang akan 

datang, bila akan mengadakan penelitian tambahan atau kelanjutan diharapkan 

dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini, 

seperti : 

 Menggunakan semua jenis perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebagai sampel penelitian, sehingga dapat mencerminkan reaksi 

pasar modal secara keseluruhan. 

 Menambah rasio keuangan lainnya sebagai variabel independen, karena 

sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini berpengaruh terhadap perubahan return saham.  

 Memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan. 

 

  


