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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang pengaruh ROE, 

CAR, LDR dan NPL terhadap return saham, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis data uji t, menunjukkan bahwa variabel ROE tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan, sehingga konsep penilaian 

melalui equity tidak dapat digunakan oleh investor guna memperoleh return 

saham. 

2. Berdasarkan hasil analisis data uji t, menunjukkan bahwa variabel CAR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan, sehingga konsep penilaian 

melalui kecukupan modal tidak dapat digunakan oleh investor secara 

maksimal untuk memutuskan investasi dalam rangka memperoleh return 

saham. 

3. Berdasarkan hasil analisis data uji t, menunjukkan bahwa variabel LDR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan, sehingga konsep penilaian 

melalui dana pihak ketiga tidak dapat digunakan oleh investor secara 

maksimal sebagai acuan untuk memutuskan investasi dalam rangka 

memperoleh return saham. 
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4. Berdasarkan hasil analisis data uji t, menunjukkan bahwa variabel NPL tidak 

berpengaruh signifikan 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.  

5. Berdasarkan hasil analisis data uji F atau secara simultan menunjukkan 

bahwa ROE, CAR, LDR dan NPL secara bersama-sama 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. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka saran-saran dapat diberikan 

pada beberapa pihak: 

1. Investor 

Bagi investor diharapkan lebih memperhatikan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi return saham, baik dari faktor internal seperti kinerja keuangan 

lain yang tidak ada dalam penelitian ini, dan juga faktor eksternal seperti inflasi, 

tingkat suku bunga, fluktuasi kurs valas, dan faktor lainnya. 

2.Emiten 

Bagi emiten perbankan yang terdaftar dala LQ 45 sebaiknya lebih meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan setiap tahunnya sehingga persepsi investor terhadap 

prospek kinerja perusahaan dimasa depan dapat dijaga dengan baik. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi untuk perluasan 

penelitian yang selanjutnya terhadap variabel-variabel keuangan perbankan yang 

lain yang belum dimasukkan sebagai variabel independen yang mempengaruhi 

return saham seperti: Return On Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM) dan 

juga faktor makro seperti inflasi dan tingkat suku bunga, fluktuasi kurs valas dan 

variabel lainnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak tahun 

penelitian yaitu diatas 5 tahun agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), 

Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing 

Loan (NPL) terhadap return saham. Sedangkan masih ada variabel lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi return saham seperti Return On Assets (ROA), 

Net Interest Margin (NIM) dan juga faktor makro seperti inflasi dan tingkat 

suku bunga, fluktuasi kurs valas dan variabel lainnya. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan faktor internal untuk mengetahui return 

saham perbankan.  


