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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis pengaruh earning per share, return on assets, 

net profit margin dan price eraning ratio terhadap return saham PT. Timah 

(Persero) Tbk periode 2008-2015, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif didapatkan gambaran Earning Per 

Share (EPS) PT. Timah (Persero) Tbk dari tahun 2008-2015 yaitu sedang, 

Return On Asset (ROA) PT. Timah (Persero) Tbk dari tahun 2008-2015 

yaitu sangat tinggi, Net profit margin (NPM) PT. Timah (Persero) Tbk dari 

tahun 2008-2015 yaitu sedang, Price earning ratio (PER) PT. Timah 

(Persero) Tbk dari tahun 2008-2015 yaitu sangat tinggi dan return saham PT. 

Timah (Persero) Tbk dari tahun 2008-2015 yaitu sangat rendah. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji T dapat diketahui 

bahwa variabel Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh positif  dan 

signifikan terhadap return saham PT. Timah (persero) Tbk reriode 2008-

2015. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji T dapat diketahui 

bahwa variabel Return On Assets (ROA) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham PT. Timah (Persero) Tbk periode 2008-

2015. 
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4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji T dapat diketahui 

bahwa variabel Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham PT. Timah (Persero) Tbk periode 2008-

2015. 

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji T dapat diketahui 

bahwa variabel Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh negatif  

signifikan terhadap return saham PT. Timah (Persero) Tbk periode 2008-

2015. 

6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji F didapatkan bahwa 

hasil variabel Earning Per Share, Return On Asset, Net Profit Margin dan 

Price Earning Ratio secara serempak memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham PT. Timah (Persero) Tbk periode 2008-

2015. 

7. Hubungan yang terjadi antara harga saham dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya bersifat kuat yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien 

determinasi R
2
 = 0,793 atau setara dengan 79,3%. 

 

5.2 Saran 

a. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang Earning 

Per Share (EPS), Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM) dan 

Price Earning Ratio (PER) serta pengaruhnya terhadap Return Saham dan 

dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya.  



 
 

113 
 

b. Bagi para investor dalam memilih saham perusahaan disarankan untuk 

membeli saham perusahaan yang tingkat profitabilitasnya dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan karena hal itu diikuti dengan kenaikan harga saham 

perusahaa, serta dapat mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan 

tersebut dalam menghasilkan laba atau keuntungan kembali atas saham yang 

telah diinvestasikan. 

c. Bagi manajer sebaiknya selalu memperhatikan setiap keputusan yang diambil 

terutama keputusan yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hal 

ini dikarenakan profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

return saham perusahaan. Sebisa mungkin manajer harus mengambil 

kebijakan yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan agar return 

saham perusahaan pun ikut meningkat 
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