
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1    SImpulan dan Keterbatasan 

a.  Simpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Return on Investment, Earning 

per Share, Price Earning Ratio dan Return on Equity terhadap return saham. 

Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel dependen yaitu return saham. 

Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Return on Investment, 

Earning per Share, Price Earning Ratio dan Return on Equity. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 19.00 Data sampel sebanyak 24 

perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011 

dengan total data penelitian 120 data pengamatan. 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a) Secara Parsial 

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

menunjukan bahwa hasil penelitian secara parsial seluruh variabel 

independen yaitu Return on Investment, Earning per Share, Price 

Earning Ratio dan Return on Equity berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham. 
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b) Secara Simultan 

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

menunjukan bahwa hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama 

untuk variabel Return on Investment, Earning per Share, Price 

Earning Ratio dan Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham.  

b. Keterbatasan 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris yang memiliki 

keterbatasan. Hasil penelitian ini juga mengandung beberapa keterbatasan antara 

lain:  

a) Pemilihan subjek penelitian hanya menggunakan perusahaan 

perbankan yang listing di BEI untuk periode 2007-2011.  

b) Variabel independen dalam penelitian ini hanya menggunakan satu 

proksi yang biasa umum digunakan para peneliti lainnya dalam 

mencari pengaruh Return on Investment, Earning per Share, Price 

Earning Ratio dan Return on Equity secara signifikan terhadap return 

saham. 

c) Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 tahun dari 

tahun 2007-2011 saja tidak sampai meneliti tahun 2012 dikarenakan 

beberapa data sampel belum tersedia. 
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5.2 Saran 

a. Dilihat dari hasil penelitian dari variabel-variabel yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu Return on Investment, Earning per Share, Price 

Earning Ratio dan Return on Equity semua variabel independen tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Maka perusahaan 

perbankan yang menjadi subjek dalam penelitian ini perlu memperhatikan 

faktor-faktor tersebut sebagai alat ukur kinerja dalam menghasilkan laba 

sehingga mampu meningkatkan pula return saham. Hal itu akan menarik 

minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 

b. Perusahaan-perusahaan lain diluar sampel penelitian yaitu perusahaan 

perbankan juga tetap perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam 

meningkatkan return saham. 

c. Untuk peniliti beikutnya subjek penelitian tidak terbatas hanya pada 

perusahaan perbankan yang listing di BEI saja tapi bisa pada perusahaan-

perusahaan lain seperti perusahaan manufaktur yang memiliki masalah 

lebih kompleks. Selain itu periode waktu pengamatan juga ditambah satu 

tahun terakhir yaitu tahun 2012. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian 

mampu menggambarkan secara umum dan luas serta memberikan profile 

terbaru mengenai perusahaan yang dijadikan subjek penelitian. 

 


