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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis terdapat pengaruh 

Return On Assets dan Return On Equity Terhadap Harga Saham di sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji secara parsial dengan uji t, dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial variabel Return On Assets yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. Besar pengaruh Return On Assets tersebut 0,021 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa Return on Assets merupakan salah satu faktor yang 

dapat menaikkan harga saham.  

2. variabel Return On Equity tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. Besar pengaruh Return On Equity tersebut 0,139 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa para investor tidak terlalu memperhitungkan Return 

On Equity sebagai pertimbangan investasinya. 

3. Dari hasil uji secara simultan dengan uji F dapat disimpulkan 

bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari Return on Assets dan Return 

On Equity mempunyai pengaruh terhadap harga saham sebesar 19,5% sedangkan 

sisanya sebesar 80,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian penulis masih memiliki keterbatasan,keterbatasan 

penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian melibatkan sampel penelitian yang terbatas,sehingga hasilnya 

belum dapat digeneralisasikan pada kelompok sampel dengan jumlah yang besar. 

2. sampel dalam penelitian ini hanya sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI. 
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5.3 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya: 

a. Bagi Perusahaan 

Disarankan untuk perusahaan makanan dan minuman dapat 

mempertahankan nilai Return On Assets karena nilai tersebut memiliki pengaruh 

terhadap investor, dan nilai Return On Equity dapat di tingkatkan lagi agar dapat 

menjadi pertimbangan bagi investor. 

b. Bagi  akademisi  

Disarankan untuk memperluas ruang lingkup / ilmu pengetahuan dan 

sarana penerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek 

yang sesungguhnya  dan melakukan penelitian yang lebih mendalam 

menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan. 

c. Bagi para peneliti selanjutnya  

Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yang 

mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu penulis mengharapkan partisipasi 

aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


