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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data 

yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Financial Leverage secara parsial berpengaruh terhadap return saham pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari nilai 

signifikansi pada nilai uji t 0,013>0,05. 

 

2. Return On Equity (ROE) secara parsial berpengaruh terhadap return saham pada 

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari 

nilai signifikansi pada nilai uji t 0,890> 0,05. 

 

3. Total Asset Turnover (TATO) secara parsial berpengaruh  terhadap return saham 

pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini ditunjukkan 

dari nilai signifikansi pada nilai uji t  0,658> 0,05. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang didapat, maka saran yang di berikan adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang bergerak dalam bidang sektor 

perbankan sebagai sampel penelitian periode pengamatan selama 4 tahun. Oleh 

karena itu, bagi penelitian lain disarankan untuk menambah jumlah sampel dari 

jenis perusahaan lain misalnya bidang pertambangan, sektor makanan dan 

minuman, telekomunikasi dan sebagainya, serta memperpanjang periode 

pengamatan penelitian sehingga di peroleh hasil pengujian yang mendekati 

akurat. 
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2. Dengan hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya rasio keuangan 

perusahaansektor perbankan yang lain yang belum dimasukkan sebagai variabel 

independen yang mempengaruhi return saham. Maka penulis mempunyai saran 

bagi manajemen perusahaan sektor perbankan untuk mengukur besarnya 

pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut 

menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang 

saham. Maka perusahaan dituntut harus mampu meningkatkan kinerja perusahaan 

secara optimal. Dalam hal ini semua pihak internal perusahaan perlu 

berkontribusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan 

terutama komite audit. Cara mengukur financial leverage, return on equity, dan 

total asset turnover dengan salah satu rasio perusahaan yang digunakan untuk 

mengukur seberapa efektif ekuitas yang diberikan oleh para pemodal dan dikelola 

oleh pihak manajemen untuk beroperasi menghasilkan keuntungan semakin besar 

pula harga pasar, semakin besar memberikan indikasi bahwa pengembalian yang 

akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli 

saham tersebut, dan hal itu menyebabkan hargapasar saham cenderung naik.  
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