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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 

dan ukuran perusahaan terhadap return saham perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2018. Berdasarkan metode 

purposive sampling diperoleh 145 data dan metode analisis yang digunakan 

adalah regresi linier berganda dengan bantuan program EViews 7.0.  

Maka analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap Return Saham pada perusahaan perbankan. 

2. Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Return Saham pada perusahaan perbankan. 

3. Return on Total Assets (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Return Saham pada perusahaan perbankan. 

4. Total Assets berpengaruh positif signifikan terhadap Return Saham pada 

perusahaan perbankan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian ini, maka 

penulis mengajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, agar menjadi 

bahan pertimbangan. Adapun saran yang diajukan yaitu sebagai berikut : 
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1. Bagi perusahaan, sebaiknya mempertimbangkan beberapa faktor penting 

bagi perusahaan seperti Return on Total Assets (ROA) dan Total Assets 

karena dalam penelitian ini faktor – faktor tersebut memiliki pengaruh 

signifikan terhadap return saham dan variabel tersebut dapat menarik 

investor agar dapat menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. 

2. Bagi investor, sebelum menanamkan saham di perusahaan sebaiknya 

mempertimbangkan faktor – faktor yang mempengaruhi return saham agar 

investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Menambahkan variabel baru yang belum ada di penelitian ini karena 

banyak faktor yang mempengaruhi return saham sehingga bisa lebih 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi return saham. 

b. Menambahkan periode penelitian sehingga bisa mengetahui fluktuasi 

setiap tahunnya dan agar medapatkan hasil yang lebih akurat. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berikut keterbatasan atau kekurangan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel saja, sedangkan banyak 

variabel lainnya yang menjelaskan pengaruh terhadap return saham  

2. Penelitian ini hanya menggunakan 5 periode yaitu 2014 – 2018 sedangakn 

untuk memprediksi return saham membutuhkan waktu yang lebih panjang 

agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

 


