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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang ditelah dilakukan oleh peneliti 

maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pengembalian saham PT. Lion Metal Work Tbk dengan menggunakan 

metode Earning Per Share, pada PT. Lion Metal Work menunjukan bahwa 

kondisi pengembalian saham pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan 

melebihi dari standar rata-rata industri sedangkan pada tahun 2017 PT. Lion 

Metal Work mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni tidak 

memenuhi kriteria standar rata-rata industri yang berarti pengembalian 

sahamnya kurang baik. 

2. Pengembalian hutang PT. Lion Metal Work dengan menggunakan metode 

Debt to Equity Ratio dan dilihat pada standar rata-rata industri dasar dan kimia 

subsektor logam periode 2015-2017 menunjukkan penurunan yaitu mengalami 

kenaikan hutang dari tahun ketahun dan posisi nilai ekuitas semakin kecil yang 

berarti pengembalian dikategorikan kecil atau kurang baik.  

5.2. Saran 

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba 

memberikan saran bagi perusahaan dan seorang investor sebagai berikut:  
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1. Bagi Peneliti 

 Sebagai bahan pembelajaran dan memperluas wawasan dalam sektor saham 

serta dapat mempelajari perputaran saham baik dan buruknya dan juga 

manfaaat bagi orang lain yang membaca penelitiannya.  

2. Bagi perusahaan 

 Analisis pengembalian saham dan pengembalian hutang dengan menggunakan 

metode Earning Per Share dan debt to Equity Ratio dari berbagai periode 

sangat membantu untuk mengukur pengembalian saham dan pengembalian 

hutang dan sebagai masukan untuk perbaikan pada perusahaan saat ini. 

Keputusan yang diambil untuk mempertahankan atau memperbaiki perusahaan 

itu berada pada pihak manajemen perusahaan karena pihak manajemen 

perusahaan yang dapat memperbaikinya hal tersebut demi berjalannya sebuah 

perusahaan ke jenjang yang lebih baik. 

3. Bagi pihak lain  

Bagi pihak lain khususna pada investor harus lebih waspada untuk membuat 

keputusan berinvestasi. Investor harus bisa membaca dan menganalisis kondisi 

sebuah perusahaan apakah baik atau tidaknya, karena dari hasil analisis laporan 

keuanganlah investor bisa mengetahui signal pembelian saham ataupun 

penjualan saham, agar nantinya tidak terjadi kerugian. Akan tetapi investor 

juga harus melihat upaya yang diberikan manajemen perusahaan apabila telah 

memperbaiki kinerja perusahaannya agar investor mengetahui lebih dalam 

tentang perusahaan tersebut. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya. 

Perlunya ditambahkan variabel lain yang dapat menganalisa earning per share 

dan debt to equity ratio dalam mengukur tingkat pengembalian saham 


