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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan melalui tahap

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan yang terakhir

pembahasan dari hasil analisis mengenai pengaruh variabel independen CR

ROE, dan EPS terhadap variabel dependen return saham, dengan

menggunakan data yang terdistribusi normal, tidak terdapat multikolonieritas,

bebas autokorelasi, dan tidak adanya heteroskedastisitas maka dihasilkan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial hanya variabel independen ROE dan EPS yang berpengaruh

terhadap return saham pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di

BEI periode 2012 s.d. 2016. Sedangkan variabel independen CR secara

parsial tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor

pertanian yang terdaftar di BEI periode 2012 s.d. 2016.

2. Variabel independen CR, ROE, dan EPS secara simultan tidak

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor pertanian

yang terdaftar di BEI periode 2012 s.d. 2016.
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B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang ditemui oleh

peneliti diantaranya:

1. Sampel perusahaan yang diambil hanya sektor pertanian, akibatnya hasil

penelitian ini dapat dimungkinkan kurang akurat.

2. Dari hasil penelitian ini kemampuan prediksi variabel bebas (CR, ROE,

dan EPS) terhadap return saham tergolong sangat rendah, sehingga

mengindikasikan bahwa masih banyak rasio keuangan lain, faktor

internal perusahaan, dan faktor eksternal yang dapat digunakan untuk

memprediksi return saham.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian diatas, maka

peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen ROE dan

EPS berpengaruh terhadap return saham, sehingga variabel-variabel

tersebut perlu diperhatikan dan dipertimbangkan saat investor akan

melakukan penilaian pada suatu perusahaan dalam rangka pengambilan

keputusan investasi.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan meningkatkan kinerja keuangannya karena

semakin baik kinerja keuangan maka diharapkan dapat meningkatkan
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return perusahaan sehingga akan memberi nilai positif bagi investor

maupun calon investor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Menambah rasio keuangan atau faktor lain seperti debt to equity

ratio, price to book value, size, beta, nilai tukar, suku bunga, dan lain

sebagainya. Sangat dimungkinkan faktor-faktor tersebut yang tidak

dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap return

saham.

b. Menambah sampel penelitian dengan meluaskan pemilihan

perusahaan ataupun dengan menambah periode penelitian agar

diperoleh data dengan hasil yang lebih akurat.


