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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor fundamental yang terdiri 

dari return on equity (ROE), debt asset ratio (DAR), earning per share (EPS), net 

profit margin (NPM),  sensitivitas suku bunga (SBI), sensitivitas inflasi terhadap 

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

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan uji F maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan return on 

equity (ROE), debt asset ratio (DAR), earning per share (EPS), net profit 

margin (NPM),  sensitivitas suku bunga (SBI), sensitivitas inflasi tmemiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

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

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham.  

3. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa debt asset ratio  tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

4.  Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Earning per share  tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham.  

5. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa net profit margin  tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham.  

6. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Sensitivitas Suku Bunga 

(SBI)  mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham.  



81 
 

 
 

7. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa Sensitivitas Inflasi 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

 

5.2 Keterbatasan  

1. Sampel yang digunakan hanya 25 perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 PT 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Variabel – variabel dalam penelitian ini hanya beberapa saja, masih banyak 

variabel – variabel independen lain yang mampu menjelaskan keterkaitan dengan 

return saham, seperti variabel analisis teknikal, volume perdagangan dan variabel 

makroekonomi lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

3. Dari hasil pengujian koefisien determinasi, variabel independen hanya mampu 

menjelaskan sedikit presentase terhadap variabel dependen. Sisanya dijelaskan 

oleh faktor lain. 

 

5.3 Rekomendasi 

1. Sampel yang digunakan adalah perusahaan dengan sektor yang sama agar  

2. penelitian selanjutnya diharapkan prosentase variabel independen mampu 

menjelaskan lebih banyak keterikatan terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 


