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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini ialah guna memahami bagaimana variabel net 

profit margin (NPM), earning per share (EPS), return on asset (ROA), return on 

equity (ROE), dan quick ratio (QR) berpengaruh terhadap pengembalian saham 

pada perseroan manufaktur yang tercatat dalam BEI periode 2012-2016. Berikut 

beberapa kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis yang dilakukan: 

1. Net profit margin (NPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengembalian saham. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Barkhordary dan Zaheri (2015) yang menyatakan bahwa net profit 

margin tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian saham. Namun, 

hasil penelitian ini tidak sependapat dengan Djamaluddin et al. (2018); 

Meesuwan (2015); Martani et al. (2009) yang menemukan bahwa net profit 

margin berpengaruh positif terhadap pengembalian saham. 

2. Earning per share (EPS) berpengaruh positif terhadap pengembalian saham. 

Perolehan ini sesuai dengan Ali dan Muhammad (2018); Babi (2015); 

Moghaddam et al. (2015); Utami et al. (2015); Weerasinghe et al. (2015); 

Magdalena dan Nugroho (2011) yang menyatakan bahwa earning per share 

berpengaruh positif terhadap pengembalian saham. Namun, perolehan ini 

tidak sesuai dengan Aisah dan Mandala (2016); Anwaar (2016); 

Abdulmannan dan Faturohman (2015) yang menemukan bahwa earning per 

share berpengaruh negatif terhadap pengembalian saham. 
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3. Return on asset (ROA) berpengaruh positif terhadap pengembalian saham. 

Hasil ini konsisten dengan Anwaar (2016); Barkhordary dan Zaheri (2015); 

Ghafar dan Hard (2015); Muhammad dan Scrimgeour (2014); Stefano (2015); 

Wijaya (2015) yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif 

terhadap pengembalian saham. Namun, hasil dari studi ini tidak sependapat 

dengan Saragih (2018); Abdulmannan dan Faturohman (2015); Meesuwan 

(2015) yang menemukan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap 

pengembalian saham. 

4. Return on equity (ROE) berpengaruh positif terhadap pengembalian saham. 

Hasil ini konsisten dengan Abdulmannan dan Faturohman (2015); 

Barkhordary dan Zaheri (2015); Ghafar dan Hard (2015); Irfani (2015); 

Moghaddam et al. (2015); Saleh (2015); Utami et al. (2015); Weerasingheet 

al. (2015); Muhammad dan Scrimgeour, (2014); Petcharabul dan Romprasert 

(2014); Martani et al. (2009) yang menyatakan bahwa return on equity 

berpengaruh positif terhadap pengembalian saham. Namun, hasill studi ini 

tidak sependapat dengan Saragih (2018); Aisah et al. (2016); Anwaar (2016) 

yang menemukan bahwa return on equity berpengaruh negatif terhadap 

pengembalian saham. 

5. Quick ratio (QR) berpengaruh positif terhadap pengembalian saham. Hasil ini 

konsisten dengan Anwaar (2016) yang menyatakan bahwa quick ratio 

berpengaruh positif terhadap pengembalian saham. Namun, hasil penelitian 

ini tidak sependapat dengan Anwaar (2016); Utami et al. (2015); Magdalena 

(2011). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, di antaranya 

penelitian hanya mengambil sampel data sekunder pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masih banyak perusahaan yang terdaftar 

di BEI tidak menerbitkan data laporan tahunan secara lengkap berturut-turut lima 

tahun dari tahun 2012–2016, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini menjadi 

berkurang. 

 

5.3 Rekomendasi 

Merujuk pada analisis yang sudah diuji, rekomendasi yang dapat penulis 

berikan yakni:  

1 Bagi Perusahaan  

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja terhadap pengembalian saham 

merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

2 Bagi Investor  

Perubahan kinerja dari berbagai faktor lainnya merupakan hal yang harus 

investor perhatikan sebelum keputusan berinvestasi diputuskan.  

3 Bagi Peneliti selanjutnya  

a. Melaksanakan penelitian yang sama akan tetapi dilakukan pada sektor 

yang berlainan serta total sampel yang lebih banyak agar penelitian 

sejenis terdahulu dapat diperkuat.  

b. Gunakan rasio keuangan lainnya untuk menguji kemampuan suatu 

perusahaan dengan harapan dapat mengembangkan penelitian ini. 

c. Tambahkan periode penelitian agar lebih akurat dan signifikan serta 

dapat memperbaharui penelitian yang sejenis. 
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