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PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang dijabarkan pada                      

bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan yaitu: 

1. Berdasarkan uji signifikansi parameter individual, nilai signifikansi Return on 

Equity (ROE) sebesar 0.995 yang lebih besar dari 5% (0.995>0.05). Hal ini 

menunjukkan return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan LQ45 yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Berdasarkan uji signifikansi parameter individual, nilai signifikansi Debt to 

Equity Ratio (DER) sebesar 0.029 yang lebih kecil dari 5% (0.029<0.05). Hal ini 

menunjukkan debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan LQ45 yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

3. Berdasarkan uji signifikansi parameter individual, nilai signifikansi Earnings Per 

Share (EPS) sebesar 0.919 yang lebih besar dari 5% (0.919>0.05). Hal ini 

menunjukkan earnings per share tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan LQ45 yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

4. Berdasarkan uji signifikansi parameter individual, nilai signifikansi Price 

Earnings Ratio (PER) sebesar 0.023 yang lebih kecil dari 5% (0.023<0.05). Hal 

ini menunjukkan price earnings ratio berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan LQ45 yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

5. Berdasarkan uji signifikansi simultan, nilai signifikansi sebesar 0.035 lebih kecil 

dari 5% (0.035b<0.05). Hal ini menunjukkan return on equity, debt to equity 
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ratio, earnings per share, dan price earnings ratio berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan LQ45 yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Indikator yang dipakai dalam penelitian ini hanya menggunakan return on equity, 

debt to equity ratio, earnings per share, dan price earnings ratio sebagai faktor 

yang mempengaruhi return saham. 

2. Penelitian ini dilakukan hanya pada perusahaan LQ45 sebanyak 18 perusahaan, 

dan periode waktu penelitian hanya dibatasi pada tahun 2011-2015. 

 

5.3 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan return saham, diharapkan bisa 

menggunakan indikator variabel lainnya seperti inflasi, suku bunga, dan 

sebagainya.  

2. Selain itu untuk penelitian selanjutnya, sampel penelitian sebaiknya diperluas 

dengan melakukan penelitian dari berbagai jenis perusahaan yang terdaftar                   

di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian terbaru sehingga memperoleh 

hasil yang lebih baik. 

 


