
4 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  fenomena,  rumusan  masalah,  hipotesis,  dan  hasil  penelitian

mengenai pengaruh  Return on Equity (ROE),  Earning per Share (EPS),  Price Earning

Ratio  (PER)  dan  volume  perdagangan  saham  terhadap  return saham  dapat  diambil

kesimpulan bahwa: 

1. Tidak terdapat pengaruh  Return on Equity (ROE) terhadap  return saham.  Hasil  ini

mengindikasikan  bahwa  besarnya  ROE  perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan

terhadap  return saham. Hasil ini bertentangan sesuai dengan teori bahwa  Return on

Equity  merupakan  tolak  ukur  profitabilitas,  dimana  para  pemegang  saham  pada

umumnya ingin mengetahui tingkat probabilitas modal saham dan keuntungan yang

telah  mereka  tanam  kembali  dalam  bentuk  laba  yang  ditanam.  Apabila  saham

perusahaan diperdagangkan di bursa saham, tinggi rendahnya  Return on equity  akan

mempengaruhi tingkat permintaan saham tersebut di bursa dan harga jualnya.  return

saham.

2. Terdapat  pengaruh  Earning  per  Share (EPS)  terhadap  return saham  pada

perusahaan  manufaktur  sektor  aneka  industri  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek

Indonesia  periode  2013  dan  2014.  EPS  menggambarkan  keberhasilan

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi para pemegang saham. Kenaikan

dan  penurunan  EPS  ini  menyebabkan  harga  saham  pada  perusahaan  ikut

berubah  dikarenakan  doleh  faktor–faktor  seperti  penggunaan  hutang  dan

tingkat laba bersih sebelum bunga atau pajak. 
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Setelah dilakukan penelitian terbukti  bahwa terdapat pengaruh positif  antara

Earning per Share (EPS) terhadap return saham pada perusahaan manufaktur

yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  periode  2013  dan  2014.  Hal

tersebut  membuktikan  semakin  tinggi  tingkat  EPS  maka  semakin  berhasil

manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi para investor dengan kata lain

return saham perusahaan meningkat dan tentu investor akan berminat untuk

menanamkan modalnya ke suatu perusahaan.

3. Terdapat  pengaruh  Price  Earning Ratio  (PER)  terhadap  return saham pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013

dan 2014. PER digunakan oleh para investor untuk memprediksi kemampuan

perusahaan  dalam  menghasilkan  laba  dimasa  datang  dengan  melihat  harga

saham relatif terhadap  earnings. Setelah dilakukan penelitian terbukti bahwa

terdapat  pengaruh  positif  antara  Price  earning ratio (PER)  terhadap  return

saham pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia

pada periode 2013 dan 2014. Hal tersebut membuktikan semakin tinggi tingkat

PER maka semakin besar peluang perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa

yang akan datang dengan kata lain  return saham perusahaan meningkat dan

tentu  investor  akan  berminat  untuk  menanamkan  modalnya  ke  suatu

perusahaan.
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4. Terdapat pengaruh volume perdagangan saham terhadap  return saham saham

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2013 dan 2014. 

Setelah dilakukan penelitian terbukti  bahwa terdapat pengaruh positif  antara

volume  perdagangan  saham  terhadap  return saham  pada  perusahaan

manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  periode  2013 dan

2014. Hal tersebut membuktikan Volume perdagangan saham yang merupakan

ukuran  besarnya  volume  saham  tertentu  yang  diperdagangkan,

mengindikasikan kemudahan dalam memperdagangkan saham tersebut  yang

berarti perusahaan yang mempunyai nilai tingkat volume perdagangan saham

tinggi mempunyai kinerja yang baik dan tentu saja mempunyai tingat  return

saham yang baik pula.

5. Terdapat pengaruh  Return on Equity (ROE),  Earning per Share (EPS),  Price

Earning Ratio  (PER) dan volume perdagangan saham terhadap  return saham

saham pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia

periode  2013  dan  2014.  Tinggi  rendahnya  nilai  ROE,  EPS,  PER,  Volume

perdagangan saham mempengaruhi tingkat return saham. Hal ini membuktikan

bahwa apabila nilai ROE, EPS, PER, dan volume perdagangan saham tinggi

maka return saham pada perusahahaan tersebut pun tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat 

berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi perusahaan untuk mengatasi 

kekurangan/kelemahan pelaksanaan tersebut, yaitu sebagai berikut : 
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1. Sarana Bagi Operasional

Setelah mengamati  dan menganalisa hasil  penelitian,  penulis  melihat hal yang

dapat dijadikan masukan bagi perusahaan yang  listing  di Bursa Efek Indonesia

jika  dilihat  dari  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh

Return On Equity  (ROE), Earning Per Share (EPS) Price Earning Ratio (PER)

dan volume perdagangan saham terhadap return saham perusahaan. Efisiensi dan

efektifitas penggunaan aset atau harta yang dimiliki perusahaan serta modal yang

dimiliki  perusahaan dengan cara  menggunakan manajemen aset  stratejik  yaitu

dengan  mengevaluasi  dan  mengidentifikasi  enam  dimensi  kinerja  aset  yaitu

kelayakan,  keuangan,  kepatuhan  hukum,  efektifitas  pemakaian,  pengaruh

terhadap lingkungan serta mengembangkannya,  hal  tersebut  dimaksudkan agar

perusahahaan  dalam  menjalankan  kegiatannya  mampu  memberikan

pengembalian keuntungan sesuai yang diharapkan oleh investor .Untuk investor

dan  calon  investor  yang  hendak  menanamkan  modal  sebaiknya  memilih  dan

menganalisis dahulu dalam memilih perusahaan dengan menggunakan analasis

fundamental dan analisis teknikal yang didalamnya terdapat banyak rasio yang

dapat digunakan agar tepat dalam menginvestasikan dananya.

2. Saran Bagi Pengembangan Ilmu 

Kegunaan  ilmu  ini  diharapkan  dapat  berguna  untuk  mengembangkan  ilmu

akuntansi dengan penelitian secara empiris mengenai  Return On Equity  (ROE),

Earning Per Share (EPS) Price Earning Ratio  (PER) dan volume perdagangan
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saham terhadap  return  saham perusahaan sangat  penting  untuk  dipelajari  dan

dipahami terkait analisis fundamental dan analisis teknikal yang dapat digunakan

dalam memilih perusahaan dengan  return saham yang baik.  Maka disarankan

bagi  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  menggunakan  seluruh  perusahaan  yang

listing di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan di sektor lainnya yang listing di

Bursa  Efek  Indonesia.  Peneliti  selanjutnya  juga  disarankan  untuk  menambah

variabel lain yang sekiranya mempengaruhi suatu laba perusahaan-perusahaan,

likuiditas,  corporate  social  responsibilty,  biaya  kualitas,  dan  lainnya.  Hal  ini

sesuai  dengan  hasil  koefisien  determinasi  yang  menunjukkan  bahwa  35,4%

adalah faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian. Selain itu

agar  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  secara  luas,  maka  untuk  peneliti

selanjutnya  disarankan  dapat  menggunakan  periode  penelitian  dengan  tahun

terbaru,  hal-hal  tersebut  dimaksudkan  agar  penelitian  selanjutnya  dapat

memberikan gambaran lebih luas mengenai pengaruh Return On Equity (ROE),

Earning Per Share (EPS) Price Earning Ratio  (PER) dan volume perdagangan

saham terhadap return saham perusahaan.
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