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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

penulis pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI dan termasuk pada kelompok 

JII mengenai pengaruh Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan 

Earning Per Share (EPS) terhadap return saham baik secara parsial maupun 

simultan, penulis menyimpulan dari hasil penelitian yaitu: 

1. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa ROA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan jasa yang 

terdaftar di BEI yang termasuk pada kelompok JII. 

2. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis pada variabel ROE dapat disimpulkan 

bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

jasa yang terdaftar di BEI yang termasuk pada kelompok JII. 

3. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis pada variabel EPS dapat disimpulkan 

bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan jasa 

yang terdaftar di BEI yang termasuk pada kelompok JII. 

4. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis bahwa Return On Asset (ROA) , Return 

On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI yang 

termasuk pada kelompok JII. 

 

 



80 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

independen lain dan menambah periode tahun yang lebih panjang agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

2. Bagi calon investor atau investor, diharapkan sebelum berinvestasi harus 

berhati-hati dalam memilih perusahaan dan mencari informasi tentang kinerja 

laporan keuangan perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi, dan 

analisis laporan rasio keuangan agar mendapatkan return yang diharapkan dan 

tidak mengalami kegagalan dalam berinvestasi. Rasio yang dapat mengukur 

kinerja laporan keuangan banyak sekali, tetapi yang paling mendasar yaitu 

rasio Return on Asset dan Return on Equity karena dapat melihat kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

3. Bagi perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharapkan bisa 

mempertahankan harga saham dengan baik agar return saham dapat stabil 

setiap tahunnya. 

4. Bagi para pembaca skripsi ini diharapkan dapat memberikan saran dan kritik 

bagi penulis yang sifatnya membangun dan skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


