BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Rasio
Profitabilitas

dan

Solvabilitas

Terhadap

Return

Saham

Pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2015-2018, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat
disimpulkan bahwa :
a. Variabel Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh signifikan
terhadap Return Saham.
b. Variabel Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Return Saham.
c. Variabel Debt to Equity (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap
Return Saham.
2. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa
koefisien determinasi diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 2.355 yang
menunjukkan bahwa variabel dependen dan variabel independen memiliki
korelasi yang negatif, artinya apabila NPM, EPS dan DER secara bersamasama tidak mengalami peningkatan, maka return saham juga tidak akan
meningkat.

Diketahui pengaruh ketiga variabel bebas atau independen terhadap
variabel return saham yang dinyatakan dengan nilai Adjusted R2, yaitu
0.047 atau 4,7 % variasi return saham yang bisa dijelaskan oleh variasi dari
ketiga variabel bebas atau independen yaitu NPM, EPS dan DER secara
simultan. Sedangkan sisanya 100% - 4,7% = 95,3 % dijelaskan oleh sebabsebab lain dari luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas lain
diluar ketiga variabel independen.

5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar
BEI periode 2015-2018 sebanyak 114 perusahaan, tetapi yang mempunyai
laporan keunagan yang lengkap tahun 2015-2018 hanya 37 perusahaan.
Dan untuk rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak
2 rasio. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah
objek penelitiannya dan menambahkan rasio-rasio keuangan lainnya.

5.3. Saran
Berdasarkan dari hasil yang telah dilakukan, berikut merupakan saransaran yang dapat peneliti berikan :
1. Hendaknya peneliti selanjutnya mengambil sampel lebih banyak karena
penelitian ini belum bisa mewakili keseluruhan populasi pada perusahaan
yang terdaftar di Burasi Efek Indionesia (BEI).

2. Bagi peneliti dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan
kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel bebas lainnya dn
sebaiknya memperpanjang periode penelitian.
3. Bagi investor hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bahan
pertimbangan pengambilan keputusan untuk mananamkan modalnya ke
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

