
BAB V 

SIMPULAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor Fundamental yang terdiri 

dari return on asset, return on equity, net profit margin, dan earning per share 

serta Makro Ekonomi yang terdiri dari tingkat suku bunga SBI dan tingkat inflasi 

terhadap return saham. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji Fin (F) maka dapat disimpulkan bahwa Return on Asset, 

Return on Equity, Net Profit Margin, Earning Per Share, tingkat Inflasi dan 

Tingkat Suku Bunga SBI tidak mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. 

2. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Return on Asset tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

3. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Return on Equity tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

4. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Net Profit Margin tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

5. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Earning Per Share tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 



6. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa tingkat Inflasi tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

7. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga SBI 

tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

 

5.2 Keterbatasan 

1. Sampel yang digunakan hanya 20 perusahaan yang memiliki saham yang telah 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Variable-variabel faktor Fundamental dan makro ekonomi yang digunakan 

pada penelitian ini hanya beberapa saja, masih ada beberapa variable-variabel 

makro ekonomi dan yang lain yang tidak dimasukan pada penelitian ini. 

3. Dari hasil pengujian koefisien determinasi, variable independen hanya bisa 

menjelaskan sedikit presentase terhadap variable dependen, sisanya dijelaskan 

oleh faktor lain. 

 

5.3 Rekomendasi 

1. Memperbanyak jumlah sampel yang ada dalam penelitian 

2. penelitian selanjutnya diharapkan variable independen mampu menjelaskan 

lebih banyak presentasenya terhadap variabel dependenya. 

 

 

 

 

 


