
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan, 

yaitu: 

1. Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Return Saham. 

2. Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return Saham. 

3. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Return Saham. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan serta mengingat 

adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Investor 

Sebaiknya bagi para investor yang ingin melakukan investasi saham, 

khususnya saham perusahaan perbankan, maka perlu lebih memperhatikan rasio 

keuangan Return On Asset (ROA). Sebab bisa dilihat dari hasil penelitian ini bahwa 

rasio tersebut memiliki bukti yang cukup untuk mempengaruhi return saham. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan perbankan yang tergabung di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

harus meningkatkan kinerja perusahaan serta dapat menjaga nilai rasio Return On 

Asset (ROA) dengan meningkatkan faktor aktiva dan modal, sehingga laba yang 

dihasilkan tinggi, dengan memperoleh nilai Return On Asset (ROA) lebih dari 1,5% 

dan tidak kurang dari 0,5%. Untuk nilai rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) kurang 



 

dari 75% dan tidak lebih dari 100%, perusahaan harus melakukan penyaluran kredit 

dengan menggunakan analisis risiko kredit agar dapat terhindar dari permasalahan 

kredit macet. Sedangkan nilai rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) diharapkan 

mampu dijaga lebih dari 12% dan tidak kurang dari 8%. Selain itu, perusahaan 

perbankan perlu menjaga nilai rasio Return On Asset (ROA), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, 

karena hal ini akan memberikan sinyal baik bagi investor untuk menanamkan modal 

dan berinvestasi pada perusahaan perbankan tersebut. Sedangkan tingkat 

kepercayaan masyarakat akan perusahaan perbankan tersebut menjadi meningkat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan metode kuantitatif 

tetapi menggunakan metode kualitatif dengan meneliti reaksi investor atas sinyal 

yang diberikan oleh perusahaan. Dan peneliti selanjutnya agar meneliti perusahaan 

lain tidak hanya dari sektor perbankan saja melainkan dari sektor perusahaan lain 

yang berada di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat memberikan informasi bagi 

stakeholder yang ingin melakukan investasi di pasar modal. 


