
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pengaruh faktor-faktor 

fundamental perusahaan yang berupa net profit margin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

total asset turnover, earning per share, price earning ratio, dan price to book 

value terhadap pengembalian saham pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Variabel independen net profit margin memiliki nilai signifikansi 0,7757 

di mana nilai ini menandakan bahwa net profit margin tidak berpengaruh 

signifikan pada variabel dependen atau pada pengembalian saham yang 

menolak hipotesis. Hal ini berdasarkan hasil statistik deskriptif penelitian 

ini yang menunjukkan rata-rata net profit margin perusahaan sektor 

keuangan sebesar 0,2 persen saja yang menandakan bahwa perusahaan di 

sektor keuangan tidak mampu menghasilkan keuntungan yang baik 

sehingga membuat investor tidak menjadikan net profit margin sebagai 

acuan dasar dalam memprediksi pergerakan pengembalian saham. Hasil 

ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Murniati 

(2016), Fardiansyah et al. (2016), Allozi dan Obeidat (2016), Zaheri dan 

Barkhodary (2015), Ozlen (2014), Thim et al. (2012). 

2. Variabel independen total asset turnover memiliki nilai signifikansi 

0,0001 yang menandakan bahwa total asset turnover berpengaruh 

signifikan positif pada variabel dependen atau pada pengembalian saham 
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yang menerima hipotesis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Khotimah dan Murtaqi (2015), Huda et al. (2015), 

dan Babaei et al. (2014) dan Khan et al. (2013) yang menyatakan bahwa 

rasio asset turnover adalah rasio efisiensi yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan penjualan dari asetnya dengan 

membandingkan penjualan bersih dengan total aset. Dengan kata lain, 

rasio ini menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan dapat 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi 

nilai asset turnover berarti manajemen aset dalam sebuah perusahaan itu 

baik karena adanya kenaikan pendapatan per mata uang dari perputaran 

asetnya yang berujung dapat mempengaruhi naik turun harga saham. 

Investor ketika sebelum melakukan investasi akan melihat rasio asset 

turnover suatu perusahaan, untuk membandingkan tingkat pengembalian 

pada perusahaan tersebut, sehingga asset turnover yang tinggi 

mengakibatkan harga saham menjadi tinggi, juga demikian sebaliknya. 

3. Variabel independen earning per share memiliki nilai signifikansi 

0,5578 di mana nilai ini menandakan bahwa earning per share  tidak 

berpengaruh signifikan pada variabel dependen atau pada pengembalian 

saham yang menolak hipotesis. Penelitian Muhammad and Scrimgeour 

(2014) menyatakan bahwa Earning per share memiliki hubungan yang 

tidak signifikan, tergantung dari masalah waktu atau time variant ratio. 

Pemegang saham mungkin akan sangat menghargai Earning per share 

yang tinggi di tahun-tahun tertentu, akan tetapi pada masa perekonomian 
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pasar dalam keadaan tidak stabil namun jumlah saham yang beredar 

tetap, membuat para investor cenderung berfikir untuk mendapatkan 

keuntungan jangka pendek saja dari transaksi jual beli saham. Oleh 

karena itu, harga saham akan menjadi tidak konsisten dan tidak bisa 

melambangkan kondisi pengembalian saham. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Abdulmannan dan Faturohman (2015), 

Tamuunu dan Rumokoy (2015), Utami et al. (2015) dan Muhammad dan 

Scrimgeour (2014). 

4. Variabel price earning ratio memiliki nilai signifikansi sebesar 0,8946. 

Nilai ini menandakan bahwa variabel price earning ratio tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pengembalian saham yang menolak 

hipotesis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Christian (2016), Zaheri dan Barkhorday (2015), Stefano (2015), 

Ozlen (2014), dan Thim et al. (2012) yang menyatakan bahwa price 

earning ratio tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

pengembalian saham. Alasannya dikarenakan nilai rata-rata variabel 

price earning ratio pada analisis statistik deskriptif untuk perusahaan di 

sektor keuangan hanya sebesar 27 kali untuk perusahaan di sektor 

keuangan yang terdaftar di BEI. Hal ini menyebabkan investor 

cenderung tidak berminat untuk melakukan investasi terhadap sektor ini 

dikarenakan dianggap terlalu rendah, sehingga price earning ratio tidak 

mampu dalam menjelaskan pengembalian saham. 
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5. Variabel price to book value memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0001. 

Nilai ini menandakan bahwa variabel price to book value memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap Pengembalian Saham yang 

menerima hipotesis. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dwialesi dan Darmayanti (2016) Moshavegh dan 

Montazerhojat (2016), Ahmad dan Ishak (2016), Satryo et al. (2016), 

Wijesundera et al. (2015), Huda et al. (2015), dan Martani et al. (2009) 

dengan menerangkan bahwa price to book value yang bersignifikan 

positif terhadap pengembalian saham  artinya nilai saham tersebut di 

pasar lebih tinggi daripada nilai buku per lembar. Price to book value 

yang tinggi juga menandakan bahwa pertumbuhan perusahaan tersebut 

sedang meningkat, jadi investor menemukan bahwa dalam kondisi 

seperti ini merupakan kondisi yang tepat untuk melakukan investasi, 

dengan demikian akan meningkatkan harga saham dari perusahaan 

tersebut sehingga return yang diterima investor akan meningkat. 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang terdapat di dalam penelitian ini yakni: 

1. Keterbatasan sampel, banyak perusahaan sektor keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang tidak mencukupi persyaratan untuk di 

jadikan sampel dalam penelitian ini dikarenakan banyak perusahaan di 

sektor keuangan yang belum Initial Public Offering (IPO) pada lima 

tahun terakhir. 
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2. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai 

pengaruh net profit margin, total asset turnover, earning per share, price 

earning ratio, dan price to book value terhadap pengembalian saham. 

3. Periode yang digunakan dalam penelitian tergolong pendek yaitu hanya 

5 tahun dari periode 2012-2016. Dengan demikian, pengaruh secara 

parsial antara variabel independen dengan variabel dependen belum 

mampu memprediksi jangka yang lebih panjang. 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

penelitian di masa mendatang yakni: 

1. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan perlu meninjau faktor fundamental dengan variabel 

total asset turnover, dan price to book value untuk memprediksi pergerakan 

pengembalian saham, sehingga mampu memicu investor untuk berinvestasi di 

perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Para investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor fundamental 

lainnya, seperti dividend yield, dividend payout ratio dan return on equity untuk 

memprediksi pergerakan pengembalian saham agar dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam menganalisis pergerakan harga saham ketika akan melakukan 

transaksi jual beli saham. 
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3. Bagi Akademisi 

Untuk para peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

terhadap pengembalian saham berdasarkan data-data yang lainnya, baik dalam hal 

sampel, variabelnya maupun faktor lain seperti makroekonomi. Saran lain juga 

perlu memperbanyak sampelnya sehingga data yang di uji akan semakin 

bervariasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang mampu 

menerangkan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat di masa mendatang. 
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