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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

Secara simultan, kinerja perusahaan yang dinilai berdasarkan Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), Price To Earning (PER) dan Price To Book Value (PBV) berpengaruh secara 

signifikan terhadap  tingkat keuntungan beberapa bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian ini dapat menjawab permasalahan dan hipotesis yang menyatakan bahwa faktor-

faktor fundamental yaitu rasio profitabilitas yang diukur melalui rasio Return On Asset (ROA) dan 

Return On Equity (ROE) serta rasio nilai pasar yang diukur melalui rasio Price To Earning (PER) 

dan Price To Book Value (PBV) berpengaruh pula secara parsial terhadap tingkat keuntungan 

saham beberapa bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun kesimpulan secara detail 

yaitu sebagai berikut : 

1. Rasio Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan saham 

beberapa bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana ROA berpengaruh signifikan 

sebesar 6.473151 terhadap return saham. Kondisi perekonomian dan politik Indonesia yang 

cukup stabil pada tahun 2010 sampai dengan 2014 serta kemampuan perbankan untuk 

mencetak laba menjadi dasar bagi tingginya minat investor pada saham perbankan. Rata-rata 

ROA perbankan sempat naik mencapai 3.7% pada tahun 2013 dari 3.3% pada tahun 2010. 

2. Rasio Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan saham 

beberapa bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana ROE berpengaruh signifikan 

sebesar 12.23749 terhadap return saham. Kemampuan bank untuk memaksimalkan modal 

yang dimilikinya menjadi dasar bagi pertumbuhan ROE perbankan dimana ROE perbankan 

secara rata-rata cenderung naik setiap tahunnya.  

3. Rasio Price To Earning (PER) berpengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan saham 

beberapa bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana PER berpengaruh signifikan 

sebesar 4.048883 terhadap return saham. Kecenderungan terus meningkatnya Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dan juga harga saham perbankan pada tahun 2010 sampai dengan 

2014 menunjukan pula pertumbuhan nilai pasar yang sejalan dengan pertumbuhan laba 

perbankan. 

4. Rasio Price To Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan saham 

beberapa bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana PBV berpengaruh signifikan 

sebesar 3.608867 terhadap return saham. Pertumbuhan harga saham perbankan setiap 

tahunnya pada tahun 2010 sampai dengan 2014 sejalan pula peningkatan tingkat ekuitas 

perbankan.  
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5.2 Saran 

1. Faktor Fundamental dapat menjadi acuan bagi investor maupun akademisi dalam 

memperkirakan kinerja saham khususnya pada sektor perbankan dan dapat dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk memperdalam analisis pengaruhnya bagi return saham  

2. Saham-saham sektor perbankan perlu terus diawasi oleh regulator dan dirangsang oleh Bursa 

Efek Indonesia agar semakin likuid dan aktif diperdagangkan.Dengan tingkat pertumbuhan 

yang baik maka saham perbankan diharapkan dapat menjadi pilihan bagi calon investor di 

Bursa Efek Indonesia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




