
V.  PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis dapat membuat 

beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :  

1. Berdasarkan uji t-statistik, secara parsial variabel Return On Equity (X1)

memperoleh nilai thitung  sebesar -1,677118 lebih kecil dari ttabel sebesar

2,365, pada taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Nilai dari

probabilitasnya 0,1445 lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05,

maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian secara parsial

Return On Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap Retrun saham.

2. Berdasarkan uji t-statistik, variabel Net Profit Margin (X2) memperoleh

nilai thitung sebesar 2,976039 lebih besar dari ttabel sebesar 2,365, pada

taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Nilai dari probabilitasnya

sebesar 0,0248 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka  H0

dtolak Ha diterima. Dengan demikian secara parsial Net Profit Margin

(NPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return saham.

3. Berdasarkan uji F-statistik, diperoleh nilai prob (F-statistic) sebesar

0,061046. p-value sebesar 0,061046  kurang dari taraf signifikansi 10%

atau 0,1, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian Secara

bersama-sama (simultan) variabel Return On Equity (ROE) dan Net

Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap return saham.
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5.2      Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat membuat beberapa  saran 

adalah sebagai berikut : 

1. perlu diadakan evaluasi terhadap Return on Equity (ROE) pada PT. Sinar Mas

Agro Resources & Technology, Tbk. sehingga dapat memberikan pengaruh

yang cukup signifikan, tidak secara simultan (serentak) dengan Net Profit

Margin (NPM) namun juga secara parsial.

2. Kualitas Return on Equity (ROE)  dan Net profit margin (NPM) suatu

perusahaan pada umumnya memberikan pengaruh terhadap calon

investor dalam memiliki perusahaan yang prospek keuntungan di masa

depan. Sehingga PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology, Tbk.

perlu memperhatikan pengaruh PT.Sinar Mas Agro Resources &

Technology, Tbk. terhadap return saham karena kedua variabel tersebut

dapat mempengaruhi pandangan para calon investor dalam memilih di

mana mereka ingin menginvestasikan uangnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode

pengamatan yang lebih panjang bisa lebih dari sepuluh tahun, dapat

mempertimbangkan faktor internal yaitu kinerja manajemen, kondisi

perusahaan dan prospek perusahaan, dapat meningkatkan kepemilikan

sahamnya, dapat meningkatkan kualitas sehingga kedepannya perusahaan

lebih baik dan menggunakan faktor-faktor lain selain Return On Equity

(ROE) dan Net Profit Margin (NPM) untuk mendapatkan hasil penelitian

dengan cakupan yang lebih luas.
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