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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

1. Return On Asset berpengaruh pada return saham pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di bursa efek Indonesia Sesuai dengan 

perhitungan diketahui ROA 2016 berpengaruh dengan tidak signifikan 

pada Return Saham pada perusahaan Food and Baverage. Sedangkan  

ROA 2017 tidak berpengaruh dengan tidak signifikan pada Return Saham 

pada perusahaan Food and Baverage. Hal yang berbeda dengan hasil ROA 

2018 berpengaruh dengan tidak signifikan pada Return Saham pada 

perusahaan Food and Baverage 

2. Return On Equity berpengaruh pada return saham pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Sesuai dengan hasil 

perhitungan diketahui ROE 2016 berpengaruh dengan tidak signifikan 

pada Return Saham pada perusahaan Food and Baverage. ROE 2017 

berpengaruh dan signifikan pada Return Saham pada perusahaan Food and 

Baverage. Selanjutnya ROE 2018 berpengaruh dan signifikan pada Return 

Saham pada perusahaan Food and Baverage. 

3. Net Profit Margin berpengaruh pada return saham pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Sesuai dengan hasil 

perhitungan diketahui NPM dari tahun 2016-2018 berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap Return Saham 
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4. Net Profit Margin berpengaruh pada return saham pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Nilai ROA, ROE 

dan NPM dari tahun 2016-2018 berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap Return Saham. 

 

B. Saran 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat atau nilai guna, baik dalam bidang teoritis maupun dalam 

bidang praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan dan informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang ilmu akuntansi  Penelitian ini juga sebagai perwujudan Tri 

Darma Perguruan Tinggi di Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung, 

khususnya jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan 

kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

a. Bagi penulis 

Sebagai perluasan penelitian terkait dengan Pengaruh Return On Asset, 

Return On Equity, Dan Net Profit Margin Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. 
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b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan berguna untuk membantu perusahaan dalam merumuskan 

kebijakan-kebijakan yang harus diambil agar saham perusahaan yang 

terkait memperoleh keuntungan yang ingin dicapai yang akhirnnya 

meningkatkan harga saham dan memperoleh kentungan yang 

maksimum bagi investor. Serta bahan pertimbangan rasio-rasio yang 

mempengaruhi harga saham. 

c. Bagi Akademik  

Berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah 

bagi seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Tulungagung atau pihak lain yang membutuhkan. 

d. Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai masukan dalam mengetahui  perkembangan Return On Asset, 

Return On Equity, Dan Net Profit Margin Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. 

e. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi ataupun 

perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya yang akan 

meneliti tentang perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan serta pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

 


