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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analis dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan dengan arah positf terhadap Return Saham dengan 

nilai koefisien jalur sebesar 1,905 dan t hitung sebesar 4,214 dengan 

signifikansi α 0,000 atau < 0,05. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Economic Value Aded (EVA) 

berpengaruh signifikan dengan arah positf terhadap Return Saham dengan 

nilai koefisien jalur sebesar 0,410 dan t hitung sebesar 2,474 dengan 

signifikansi α 0,018 atau < 0,05. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dividend Per Share (DPS)  

berpengaruh signifikan dengan arah positf terhadap Return Saham dengan 

nilai koefisien jalur sebesar 0,095 dan t hitung sebesar 2,379 dengan 

signifikansi α 0,007 atau < 0,05. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan dengan arah positf terhadap Economic Value Aded 

(EVA) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,993 dan t hitung sebesar 

4,036 dengan signifikansi α 0,000 atau < 0,05. 

5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan dengan arah positf terhadap Dividend Per Share 
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(DPS)  dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,997 dan t hitung sebesar 

8,685 dengan signifikansi α 0,000 atau < 0,05. 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian, pemabahasan dan perumusan simpulan dari 

hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan 

penelitian yang telah dilakukan untuk di jadikan masukan dan bahan 

pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan hendaknya meningkatkan kinerja perusahaan tiap tahunnya 

agar mampu bersaing dalam memperoleh kepercayaan dari investor 

sehingga memudahkan untuk memperoleh modal dari luar perusahaan. 

Semakin baik kinerja perusahaan tersebut dapat tercermin dari semakin 

besarnya nilai ROA, EVA dan DPS sehingga perusahaan perlu 

meningkatkan nilai ROA, EVA dan DPS untuk mendapatkan kepercayaan 

dari para investor. 

2. Investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor fundamental keuangan 

yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan selain return saham itu 

sendiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Faktor-faktor 

fundamental tersebut diantaranya adalah ROA, EVA dan DPS. Saham-

saham emiten yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat dijadikan 

pilihan untuk berinvestasi karena berpengaruh terhadap return saham. 

3. Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti 

selanjutnya diharapkan menggunakan data cakupan yang lebih luas, 
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misalnya menggabungkan perusahaan sektor non manufaktur. Memperluas 

tahun pengamatan agar hasil penelitian lebih dapat menjelaskan hubungan 

pengaruh dan keakuratan hasil penelitian. Menambah faktor-faktor lainnya 

yang kemungkinan dapat menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

return saham perusahaan, seperti arus kas operasi, market value added, 

likuiditas, dan aktivitas perusahaan Sehingga diperoleh hasil yang lebih 

baik dan dapat menambah informasi di bidang return saham. 

 

 

 

 

 

 

 


