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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Rasio Profitabilitas (ROA), Rasio Likuiditas (CR), dan Rasio Pasar 

(EPS) terhadap return saham perusahaan yang diolah menggunakan analisis 

regresi berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

sektor aneka industri pada papan utama yang terdaftar di BEI periode 2014-

2017. Dari hasil pengolahan data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rasio Profitabilitas dengan diwakili Return On Assets (ROA) secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap return saham.  

2. Rasio Likiditas dengan diwakili Current Ratio (CR) secara parsial 

berpengaruh positif terhadap return saham.  

3. Rasio Pasar dengan diwakili Earning Per Share (EPS) secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap return saham.  

4. Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan Rasio Pasar dengan proksi 

Return On Assets (ROA), Current Ratio (CR), Earning Per Share 

(EPS) secara simultan tidak berpengaruh terhadapt variabel dependen 

yaitu return saham.  

5.2.Keterbatas Penelitian 

1. Sebagaimana telah diuraikan bahwa hasil penelitian ini masih sangat 

terbatas karena hanya menggunakan rentang waktu yang masih terlalu 
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singkat yaitu 4 tahun dengan jumlah variabel independen masih kecil, 

yaitu sebanyak tiga variabel independen Rasio Profitabilitas, Rasio 

Likuiditas dan Rasio Pasar dengan proksi Return On Assets (ROA), 

Current Ratio (CR), Earning Per Share (EPS). 

2. Penelitian ini hanya meneliti Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan 

Rasio Pasar dengan proksi Return On Assets (ROA), Current Ratio (CR), 

Earning Per Share (EPS) sebagai variabel independen dalam menjelaskan 

return saham serta rasio bebas ini hanya mempengaruhi 10,9% terhadap 

return saham dan sisanya 89,1% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak 

tercantum pada penelitian ini. Masih banyak faktor-faktor makro dan 

mikro ekonomi yang mempengaruhi return saham, misalnya fenomena 

ekonomi global, harga minyak mentah, bahan baku yang di impor, jumlah 

uang beredar, dan faktor makro serta mikro ekonomi lainnya.  

3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan 

penelitian kedepanya sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan sebaiknya dapat terus menjaga kinerja keuangan dari 

rasio keuangan agar berkembang dan dapat meningkatan laba serta 

mendongkrak nilai rasio profitabilitas  (ROA) dan rasio pasar (EPS)  

agar investor membeli kembali saham yang sudah beredar maka pada 

akhirnya menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan terbukti 

dengan rasio likuiditas yang berpengaruh secara positif terhadap return 

saham terutama pada proksi current ratio (CR). Selain itu, perusahaan 
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hendaknya dapat meningkatkan kinerja keuangan baik dari rasio dan 

sumber lainnya. 

2. Bagi calon investor yang ingin berinvestasi pada saham, hendaknya 

mempertimbangkan faktor fundamental maupun teknikal. Disamping 

itu, investor bisa melihat rasio likuditas dalam penilaian perusahaan 

mengahasilkan return saham terutama pada current ratio (CR). 

3. Bagi peneliti dengan topik sejenis disarankan untuk melakukan kajian 

lebih lanjut dengan memasukkan variabel bebas lainnya baik faktor 

ekonomi makro dan mikro, seperti rasio keuangan lainnya, inflasi, 

suku bunga, nilai tukar rupiah dan faktor-faktor lain yang berasal dari 

luar negeri seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak dunia 

dan lain-lain. 

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian, 

sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih baik tentang kondisi 

pasar modal terkini di Indonesia. 

 


