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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengujian yang  menggunakan model regresi sederhana terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi return saham dari perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang teraktif di BEI pada 50 perusahaan manufaktur teraktif di 

BEI tahun 2011diperoleh hasil bahwa : 

1. Return On Asset  tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, hal 

ini dibuktikan sig t 0,360 > 0,05, dengan demikian Ha ditolak dan Ho 

diterima. 

2. Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham, hal ini 

dibuktikan sig t 0,162 > 0,05, dengan demikian Ha ditolak dan Ho 

diterima. 

3. Book Value perShare berpengaruh signifikan terhadap return saham, hal 

ini dibuktikan sig t 0,042> 0,05, dengan demikian Ho ditolak dan  Ha 

diterima. 

4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi adjusted 

R2 sebesar 0,37. Nilai adjusted R2  menunjukan bagaimana variabel 

independen return on asset,debt to equity,dan book value pershare  

mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu return saham 



45 
 

dengan amat terbatas adalah sebesar 3,7%. Sedangkan sisanya 97,3% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

5. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen(DER,ROA) tidak dapat menjelaskan variabel dependen 

(return saham). Sedangkan variabel independen BVS dapat menjelasskan 

variabel dependen (return saham).Tidak berpengaruhnya kedua variabel 

independen terhadap variabel dependen kemungkinan disebabkan oleh 

masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi return saham yang 

tidak diteliti pada periode tahun tersebut. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

- Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode penelitian yang 

lebih panjang agar hasil penelitian lebih optimal. 

- Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel penelitian dari 

jenis industri lainnya agar hasil penelitian yang didapat lebih valid karena 

tidak hanya terfokus pada satu sub kategori jenis industri. 

- Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen lain 

yang mungkin berpengaruh terhadap return saham, termasuk faktor 

fundamental yang belum dimasukkan dalam penelitian ini sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian. 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi investor 

dalam menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan sampel  
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- dengan mempertimbangkan faktor fundamental seperti Debt to Equity  

Ratio, Return On Asset, dan Book Value perShare. 

 


