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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

Hasil dari penelitian ini menggunakan data penelitian pada 

perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia 

periode 2018-2020. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka 

penelitian ini membuktikan bahwa :  

1. Hasil tingkat uji F atau uji kecocokan model menunjukan bahwa variabel 

ROA, CR, DER, dan TATO berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Dimana nilai F sebesar 3.160 dan nilai signifikan sebesar 0.020. 

Karena nilai signifikan  lebih rendah dari 0,05 atau 5%.  

2. Variabel Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap return saham dengan nilai signifikan sebesar 0.864 dan 

nilai t hitung sebesar -0.172. Pada penelitian ini tidak terbukti atau H1 

ditolak.  

3. Variabel Current Ratio (CR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap return saham dengan nilai signifikan sebesar 0.913 dan nilai t 

hitung sebesar -0.109. Pada penelitian ini tidak terbukti atau H2 ditolak.  

4. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham dengan nilai signifikan sebesar 0.003 dan nilai t 

hitung sebesar -3.152. Pada penelitian ini terbukti atau H3 diterima. 
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5. Variabel Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap return saham dengan nilai signifikan sebesar 0.003 dan 

nilai t hitung sebesar 0.218. Pada penelitian ini tidak terbukti atau H3 

ditolak. 

6.2. Keterbatasan 

Penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan 

diantaranya:  

1. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian pada perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri terbatas sehingga hanya terdapat 135 

sampel perusahaan yang sesuai dengan kriteria.  

2. Pada analisis hasil terdapat data yang berdistribusi tidak normal sehingga 

data tersebut harus di outlier agar data menjadi normal.  

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya meliputi ROA, CR, DER, 

dan TATO padahal masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

return saham seperti pada rasio profitabilitas meliputi Return on Equity 

(ROE), Net Profit margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM). Rasio 

likuiditas meliputi Quick Ratio, Cash Ratio. Rasio Leverage meliputi Debt 

to Equity Ratio (DER). Rasio aktivitas meliputi Receivable Turnover, 

Inventory Turnover, Working Capital Turnover, Fixed Asset Turnover. 

4. Tahun pada penelitian ini hanya sampai 2020 saja dikarenakan pada tahun 

2021 banyak perusahaan yang belum menerbitkan laporan keuangannya..  
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6.3. Saran dan Rekomendasi 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik penelitian saat ini, maka 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan saran 

berikut ini: 

1. Penelitian ini hanya menggunkan ROA untuk profitabilitas, CR untuk 

likuiditas, DER untuk leverage, dan TATO untuk aktivitas. 

Sedangkan masih banyak lagi variabel lainnnya yang mungkin bisa 

digunakan seperti ROE, QC, DAR, PER, dan lainnya yang 

berpengaruh terhadap return saham.  

2. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur Sektor Aneka 

Industri, untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan objek 

perusaahaan lainnya selain maufaktur seperti Finance, Property real 

estate and building contruction dan lain lainnya. 

3. Pada penelitian ini menggunakan periode tahun 2018-2020 

diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan periode 

yang terbaru. 

  


