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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh net profit margin, 

current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan earnings per share 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur periode 2011-2016. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa variabel net rofit margin, total asset turnover,  dan earnings 

per berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel 

independen lainnya yaitu current ratio, dan debt to equity ratio, share tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

1. Net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwaar 

(2016), Öztürk dan Karabulut (2017), Saleh (2015), Martani (2009), Reddy 

dan Fu (2014) yang menyatakan bahwa net profit margin berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

2. Current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Öztürk dan 

Karabulut (2017), Peetchrabul (2014), Martani (2009), dan Elizabeth (2017) 

yang menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

3.  Total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh Anwaar (2016),  Bararoh (2015), Jabbari dan Fathi (2014), dan Din 
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(2017) yang menunjukkan bahwa total assets turnover ratio berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

4.  Debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Allozi dan 

Obeidat (2016), Shabib-ul-Hasan et al (2015), Peetchrabul (2015), Djibran 

(2015), dan Martani (2009) yang menyatakan bahwa debt equity ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

5.  Earnings per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ghi (2015), 

Emamgholipour et al. (2013), Wijesundera (2015), Muhammad dan 

Scrimgeour (2014), Zeytinoglu (2012), dan Din (2017) yang menunjukkan 

bahwa earnings per share berpengaruh siginfikan terhadap return saham. 

 

5.2 KETERBATASAN 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan baik dari pengambilan 

sampel maupun dari pengukuran variabel. Terdapat keterbatasan penelitian ini 

adalah:  

1.  Pada jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Populasi yang digunakan penelitian ini terbatas, hanya perusahaan 

manufaktur periode 2011-2016. 

3. Jumlah variabel yang  digunakan terbatas hanya pada variabel net profit 

margin, current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan 

earnings per share. 
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5.3 REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka penulis akan 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Para investor hendaknya mengamati faktor eksternal sesebagai landasan 

untuk melakukan investasi, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan 

kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi return saham.  

2.  Bagi peneliti yang selanjutnya dengan tema yang sama agar menambah 

perusahaan yang diteliti yaitu tidak hanya perusahaan manufaktur 

melainkan semua tipe perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Bagi peneliti yang akan datang hendaknya juga menambahkan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi return saham, sehingga dapat menjadi 

landasan bagi para investor sebelum melakukan investasi. 
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