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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai pasar, leverage 

dan profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan indeks LQ45 periode 

penelitian tahun 2015-2017. Nilai pasar dinyatakan dengan Earning Per Share 

(EPS), leverage dinyatakan dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan profitabilitas 

dinyatakan dengan Return on Equity (ROE). Berdasarkan hasil analisis dari 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian  nilai pasar  yang dinyatakan dengan Earning Per Share 

(EPS) menunjukkan hasil bahwa nilai pasar berpengaruh signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ 45. 

b. Hasil pengujian leverage yang dinyatakan dengan Debt to Equity Ratio 

(DER) menunjukkan hasil bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ 45. 

c. Hasil pengujian profitabilitas yang dinyatakan dengan Return on Equity 

(ROE) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ 45. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi 

hasil dalam penelitian ini, antara lain :  

a. Penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan LQ 45 yang tercatat di 

BEI sehingga sampel yang diteliti amat terbatas. 

b. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun yaitu 

tahun 2015-2017. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

periode yang lebih lama. 
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c. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Nilai Pasar, Leverage, dan 

Profitabilitas. Sehingga penelitian ini mengabaikan faktor-faktor lainnya 

yang mungkin dapat mempengaruhi Return Saham. 

 

5.3  Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran 

yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian yang akan datang antara lain 

sebagai berikut: 

a. Aspek Teoritis 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk tetap mempertimbangkan earning 

per share (EPS) dalam penelitian selanjutnya, karena sesuai hasil penelitian 

varibel EPS berpengaruh dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti kembali dengan menambah rasio keuangan lainnya 

sebagai variabel independen, misalnya faktor fundamental lain, ukuran 

perusahaan, ekonomi makro, dan seterusnya karena sangat dimungkinkan 

rasio keuangan lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini 

berpengaruh terhadap return saham.  

b. Aspek Praktis 

1) Bagi investor, sebaiknya investor dalam menganalisis rasio keuangan 

hendaknya menjadikan EPS sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan. Selain itu, diharapkan mempertimbangkan 

beberapa aspek fundamental lainnya dan psikologi pasar saham secara 

umum di Indonesia.  

2) Bagi perusahaan, sebaiknya manajer perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan agar mampu menjaga dan meningkatkan 

return saham menjadi lebih baik.  
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