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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini berarti, jika Return 

On Asset (ROA) mengalami peningkatan, maka Return Saham (R) juga 

akan mengalami peningkatan. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Return On Equity (ROE) 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Nilai negatif menunjukkan 

bahwa semakin rendah Return On Equity (ROE) perusahaan farmasi 

maka semakin menurun pula nilai return saham yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Besarnya Return on Equity (ROE) 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham, maka dari itu 

dalam menentukan pilihannya investor akan mempertimbangkan 

perusahaan yang mampu memberikan kontribusi Return On Equity 

(ROE) yang lebih tinggi. 

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan variable Return On 

Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan 

terhadap Return saham.  
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5.2 Saran  

1. Saran bagi perusahaan : Melakukan perbaikan manajemen perusahaan 

yang membuat investor tertarik melakukan investasi dalam rangka 

meningkatkan modal dan pada akhirnya berimplikasi terhadap 

meningkatnya return saham perusahaan. Selain itu perusahaan juga 

harus memperhatikan Return On Asset (ROA dan Debt to Equity Ratio 

(DER) karena variabel ini memiliki pengaruh nyata terhadap Return 

Saham.  

2. Bagi investor : Return Saham dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasi karena aspek ini mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat laba atas investasi 

yang dilakukan pada perusahaan tersebut.  

3. Bagi peneliti selanjutnya : Diharapkan agar dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan model dan metode yang berbeda serta mengganti 

objek penelitian ini pada industri lainnya dan menambah tahun 

penelitian agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi Return Saham.  
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