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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

1.1. Simpulan 

Penelitian ini berlandaskan teori hubungan antara DER, ROA, EPS, PBV dan 

Firm Size terhadap Return Saham serta DER, ROA, EPS, PBV terhadap PBV, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan pada perusahan Perbankan yang Listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014, maka didapatkan simpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara Partial Variabel DER, ROA dan EPS secara langsung tidak 

berpengaruh terhadap Return Saham. 

2. Secara Partial Variabel Firm Size berpengaruh secara langsung negatif dan 

signifikan terhadap Return Saham dan PBV berpengaruh secara langsung 

positif terhadap Return Saham. 

3. Secara Partial Variabel ROA berpengaruh secara langsung signifikan positif 

terhadap PBV, sehingga dikatakan bahwa ROA berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap Return Saham melalui PBV. 

4. Secara partial variabel DER, EPS dan Firm Size secara langsung tidak 

berpengaruh terhadap PBV dengan kata lain variabel tersebut tidak pula 

berhubungan secara tidak langsung terhadap Return Saham melalui PBV. 
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1.2. Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian setelah melakukan penelitian mengenai Variabel DER, 

ROA, EPS, Firm Size dan PBV terhadap Return Saham Perusahaan Perbankan 

yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014 adalah: 

1. Bagi Investor agar lebih jeli dalam menilai saham mana yang benar-benar 

baik untuk dibeli sehingga investor dapat menerima capital gain baik secara 

dividen dari perusahaan maupun dari kenaikan harga saham dengn 

menganalisis secara fundamental sebelum memutuskan pembelian terhadap 

saham, baik melalui rasio keuangan terutama ROA, Firm Size dan PBV sebab 

ke-tiga variabel tersebut berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung 

terhadap Return Saham. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk lebih mengembangkan 

penelitian sejenis dengan rasio keuangan yang lebih banyak sehingga dapat 

menginformasikan bagi calon investor, rasio keuangan apasaja yang baik 

untuk menghasilkan return saham yang besar terlebih yang berhubungan 

dengan struktur modal/dividen seperti DPS, DPR, Dividen Yield, ROE, dll. 

Selain itu dengan banyak penelitian yang dikembangkan maka diharapkan 

teori berbanding lurus dengan hasil penelitian. 

 


