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ABSTRAK 

Brigitta Arum Kumaladewi, NIM 1522100906. Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. Pengaruh Return on 

Asset,  Return on Equity, Net  Profit Margin, Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Total Asset Turnover, dan Earning Per Share terhadap Return Saham 

pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Return on Asset 

(ROA),  Return on Equity (ROE), Net  Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), 

Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO), dan Earning Per 

Share (EPS) terhadap Return Saham pada perusahaan perbankan. 

 Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel 

penelitian adalah 31 bank. Objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017.  

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel ROA, ROE, CR, DER, 

TATO, dan EPS tidak berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan variabel 

NPM berpengaruh positif terhadap return saham. 

Kata kunci: Return Saham, Return on Asset (ROA),  Return on Equity (ROE), Net  

Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Total Asset Turnover (TATO), dan Earning Per Share (EPS). 
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ABSTRACT 

 

Brigitta Arum Kumaladewi, NIM 1522100906. Accounting Study Program, 

Faculty of Economics. Widya Dharma University Klaten. Effects of Return on 

Assets, Return on Equity, Net Profit Margin, Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Total Asset Turnover, and Earning Per Share on Stock Returns on 

Banking Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017. 

 

The purpose of this study is to determine the effect of Return on Assets 

(ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), 

Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO), and Earning Per 

Share (EPS) of Stock Returns in banking companies. 

This research uses purposive sampling technique. The number of research 

samples is 31 banks. The object of research is a banking company listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2017. 

The results of this study concluded that the variables ROA, ROE, CR, 

DER, TATO, and EPS had no effect on stock returns. While the NPM variable 

has a positive effect on stock returns. 

 

Keywords: Stock Return, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net 

Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Total Asset Turnover (TATO), and Earning Per Share (EPS). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini investasi di pasar modal menjadi salah satu cara 

berinvestasi yang banyak diminati oleh para investor di Indonesia. Pasar 

modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), saham, 

reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Kehadiran pasar 

modal mempunyai pengaruh yang penting dalam menunjang perekonomian 

suatu negara. Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam 

bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah 

maupun perusahaan swasta (Husnan, 2009).  

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, pasar modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga profesi yang berkitan dengan efek. Berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal 

adalah Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 

tahun 1952. Menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau 

ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan 
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efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan efek adalah saham, 

obligasi serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. 

Peningkatan laba oleh perusahaan dapat ditempuh dengan berbagai 

cara. Salah satunya dengan berinvestasi pada pasar modal. Kegiatan investasi 

merupakan suatu kegiatan untuk menempatkan dana pada satu atau lebih aset 

selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh pendapatan atau 

peningkatan atas nilai investasi awal (modal) yang bertujuan untuk 

memaksimalkan hasil (return) yang diharapkan dalam batas risiko yang dapat 

diterima untuk tiap investor (Jogiyanto dalam Laksono, 2008). Namun 

banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih saham yang akan 

diinvestasikan, karena tujuan utama dalam aktifitas di pasar modal adalah 

untuk memperoleh keuntungan (return). 

Maraknya investasi di pasar modal mengakibatkan meningkatnya 

jumlah investor yang beralih dari sektor perbankan kedalam sektor pasar 

modal. Investor dalam menanamkan dananya membutuhkan berbagai 

informasi yang berguna untuk memprediksi hasil investasinya dalam pasar 

modal. Informasi yang biasa digunakan oleh para investor dikelompokkan 

dalam dua hal yaitu informasi fundamental dan informasi yang bersifat 

teknikal. Analisis fundamental adalah suatu pendekatan untuk menghitung 

nilai intrinsik saham biasa (common stock) dengan menggunakan data 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menjadi bahan pokok 

untuk menentukan investasi dalam bentuk saham melalui analisis 

fundamental. Sedangkan analisis teknikal merupakan upaya untuk 
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memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di 

waktu yang lalu, volume perdagangan dan indeks harga saham gabungan. 

Perubahan harga saham cenderung bergerak pada suatu arah tertentu. Analisis 

teknikal lebih memperhatikan pada apa yang seharusnya terjadi. Para pelaku 

pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan informasi tersebut 

untuk meraih keuntungan dari investasi mereka. 

Investasi saham di pasar modal memiliki daya tarik sendiri bagi para 

investor, karena menjanjikan dua keuntungan dalam investasi saham pada 

perusahaan yang sudah go public, yaitu dividen dan capital gain. Dividen ini 

umumnya dibagikan kepada pemilik saham atas persetujuan pemegang 

saham, yang diperoleh dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut. Semakin tinggi harga pasar menunjukkan bahwa saham tersebut 

juga semakin diminati oleh investor karena semakin tinggi harga saham akan 

menghasilkan capital gain yang semakin besar pula. capital gain merupakan 

selisih antara harga pasar periode sekarang dengan harga periode sebelumnya. 

Dividen dan capital gain merupakan total return yang akan diterima oleh 

para investor dalam jangka panjang (Ang dalam Putri, 1997). 

Alasan utama seorang investor melakukan investasi adalah untuk 

mendapatkan keuntungan (return). Return dibagi menjadi dua macam, yaitu 

dividen maupun capital gain. Dividen adalah keuntungan yang diterima dari 

emiten karena perusahaan memperoleh keuntungan, sedangkan  capital gain 

adalah selisih positif antara harga jual dan harga beli saham. Dalam 

melakukan investasi saham, investor berharap memperoleh keuntungan baik 
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dividen maupun capital gain. Apresiasi harga saham terjadi karena penilaian 

pasar yang dilakukan dengan menggunakan faktor fundamental dan faktor 

teknikal lainnya.  

Return saham dapat diterima oleh para investor dapat dipengaruhi 

oleh faktor mikro seperti rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah 

suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu 

dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari 

kedua laporan tersebut.  Menurut Ulupui dalam Laksono (2009) menyatakan 

bahwa rasio keuangan dapat mempengaruhi  return saham. Secara garis besar 

rasio keuangan dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktifitas, dan rasio pasar. 

Penelitian yang dilakukan Sari (2013) menunjukkan bahwa ROA 

secara parsial berpengaruh positif terhadap return saham. Penelitian Asriani 

(2012) menyatakan bahwa NPM tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Penelitian Lailiya (2014) menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Fitri (2018) menyimpulkan bahwa TATO dan ROE 

memiliki pengaruh terhadap return saham, sedangkan current ratio dan DER 

tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Penelitian Simanjuntak dan 

Sari (2015) menyatakan bahwa EPS secara parsial berpengaruh terhadap 

return saham. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

return saham dipengaruhi oleh ROA, ROE, NPM, CR, DER, TATO, dan 

EPS. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menguji kembali pengaruh 
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ROA, ROE, NPM, CR, DER, TATO, dan EPS terhadap return saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017.  

Return on Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang 

membandingkan laba usaha (EBIT) perusahaan dengan total asetnya. Rasio 

ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar 

ROA maka akan semakin baik bagi perusahaan, karena menunjukan bahwa 

total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan 

laba bagi perusahaan.  

Return on Equity (ROE) juga merupakan rasio profitabilitas. Rasio ini 

membandingkan laba bersih (net profit) perusahaan dengan modal sendiri 

(ekuitas). Rasio ini mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan 

oleh perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang 

saham. Semakin besar rasio ROE akan semakin baik karena menunjukkan 

kemampuan perusahaan yang efektif dalam menggunakan ekuitasnya untuk 

menghasilkan laba.  

Net Profit Margin (NPM) menunjukkan berapa besar keuntungan 

bersih yang diperoleh perusahaan. NPM ini berfungsi untuk mengukur tingkat 

kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Rasio ini 

menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank 

dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.  

Semakin besar nilai NPM berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan 
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yang berarti semakin besar tingkat kembalian keuntungan bersih (Ang dalam 

Laksono, 1997). 

Current Ratio (CR) adalah rasio yang paling umum digunakan untuk 

menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan (likuiditas). Rasio ini 

menunjukkan perbandingan nilai kekayaan lancar (yang segera dapat 

dijadikan uang) dengan hutang jangka pendek (Munawir, 2007).  

Debt to Equity Ratio (DER) selain digunakan untuk melihat struktur 

permodalan perusahaan juga bisa digunakan untuk melihat tingkat 

solvabilitas (penggunaan hutang) terhadap total shareholder’s equity (Ang 

dalam Laksono, 1997). DER yang tinggi menandakan modal usaha lebih 

banyak dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri.  

Total Asset Turnover (TATO) menunjukkan bagaimana efektifitas 

perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk meningkatkan nilai 

penjualan dan meningkatkan laba (Sartono, 2001). Rasio ini digunakan untuk 

mengukur seberapa efisiensi seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk 

menunjang kegiatan penjualan (Brigham dan Houston, 2006). 

Earning Per Share (EPS) atau laba per lembar saham adalah salah 

satu rasio pasar yang merupakan hasil atau pendapatan yang akan diterima 

oleh para pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimilikinya atas 

keikutsertaan dalam perusahaan (Munawir, 2001). Kenaikan EPS berarti 

perusahaan sedang dalam tahap pertumbuhan atau kondisi keuangannya 

sedang mengalami peningkatan dalam penjualan dan laba, atau dengan kata 
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lain semakin besar EPS menandakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan bersih setiap lembar saham.  

Penelitian ini memilih perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sebagai objek penelitian, karena bank merupakan cerminan 

kepercayaan investor pada stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan 

suatu negara. Selain itu, sektor perbankan merupakan perusahaan yang saat 

ini banyak diminati oleh para investor karena return atas saham yang akan 

diperoleh menjanjikan (Rohmat, 2016). 

Penelitian mengenai return saham telah banyak dilakukan mengingat 

pentingnya faktor fundamental dalam mempengaruhi nilai return saham. 

Namun berdasarkan bukti empiris yang menghubungkan faktor-faktor 

fundamental dengan return saham masih menunjukkan hasil yang berbeda-

beda, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan 

bagaimana pengaruh ROA, ROE, NPM, CR, DER, TATO, dan EPS terhadap 

return saham terutama pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017.  

Melalui ROA, ROE, NPM, CR, DER, TATO, dan EPS, maka para 

investor bisa melihat informasi dan mempertimbangkan minat untuk 

menentukan investasinya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

bermaksud meneliti dengan judul: “Pengaruh Return on Asset,  Return on 

Equity, Net  Profit Margin, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset 

Turnover, dan Earning Per Share terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap return saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017? 

2. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017? 

3. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017? 

4. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap return saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017? 

5. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017? 

6. Apakah Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017? 
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7. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap return saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. 

2. Untuk menguji pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap return saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. 

3. Untuk menguji pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap return saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. 

4. Untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR) terhadap return saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. 

5. Untuk menguji pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017. 
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6. Untuk menguji pengaruh Total Asset Turnover (TATO) terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017. 

7. Untuk menguji pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap return saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak di 

bawah ini. 

1. Penulis 

Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

pengaruh ROA, ROE, NPM, CR, DER, TATO, dan EPS terhadap return 

saham serta mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku 

kuliah, sehingga berguna di kemudian hari. 

2. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan membantu para investor dalam 

memprediksi return saham agar memperoleh hasil yang maksimal. 

3. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

masukan dalam membuat kebijakan yang bersifat fundamental, sehingga 

dapat menarik perhatian para investor.  
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4. Peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan masukan untuk 

penelitian lebih lanjut, sehingga pemahaman terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham semakin lengkap dan variatif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  dan Pengembangan Hipotesis 

1. Return Saham  

Return merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. 

Return dibedakan menjadi dua, yaitu return realisasi (return yang terjadi 

atau dapat juga disebut return sesungguhnya) dan return ekspektasi 

(return yang diharapkan oleh investor). Return saham adalah tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang 

dilakukannya. Setiap investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek 

mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang disebut 

return, baik langsung maupun tidak langsung.  

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu 

dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai 

investasi. Konsep risiko tidak terlepas kaitannya dengan return, karena 

investor selalu mengharapkan tingkat return yang sesuai atas setiap risiko 

investasi yang dihadapinya.  

Menururt Jogiyanto dalam Lailiya (2008) membagi konsep return 

ke dalam dua kelompok yaitu return tunggal dan return portofolio. Return 

tunggal merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang berupa return 

realisasi dan return ekspektasi. Dimana return realisasi merupakan return 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di 

muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.  

1. ROA tidak  berpengaruh terhadap return saham perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Lailiya (2014) menyimpulkan bahwa ROA 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini mengindikasikan 

bahwa para investor tidak semata-mata menggunakan ROA sebagai 

ukuran dalam menilai kinerja perusahaan untuk memprediksi total 

return saham di pasar modal. Tinggi rendahnya profitabilitas (ROA) 

perusahaan tidak mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi 

pada suatu perusahaan, dimana tingkat tinggi rendahnya profitabilitas 

perusahaan dinilai dapat ditentukan oleh faktor lain seperti aktivitas 

perusahaan yang secara langsung mempengaruhi nilai profitabilitas.  

2. ROE tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Ananto (2014) yang menyimpulkan bahwa 

ROE tidak berpengaruh terhadap return saham. Tinggi rendahnya 

ROE tidak akan mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan 
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investasinya, karena apabila perusahaan mampu mengelola modalnya 

dengan baik maka akan mampu menghasilkan profit.  

3. NPM berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Setyarini dan Rahyuda (2017) 

yang menyimpulkan bahwa NPM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Semakin tinggi nilai rasio NPM berarti laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin besar. Hal ini akan 

menarik minat investor untuk melakukan transaksi dengan perusahaan 

yang bersangkutan, karena jika kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba semakin besar maka harga saham perusahaan di 

pasar modal juga akan mengalami peningkatan.  

4. CR tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hasil penelitian ini 

mendukung dengan penelitian Saputro (2018) yang menyatakan bahwa 

CR tidak berpengaruh terhadap return saham. Nilai CR yang tinggi ini 

tidak mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya, 

karena tingginya nilai CR menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam mengelola aktiva lancar kurang baik, sehingga mengakibatkan 

banyak aktiva lancar yang menganggur dan tidak dioptimalkan oleh 

perusahaan yang berakibat pada menurunnya minat investor dalam 

menanamkan modalnya. Minat investor yang menurun ini berimbas 
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pada turunnya harga saham perusahaan dan disertai penurunan return 

saham perusahaan.  

5. DER tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Saputro (2018) yang menyatakan bahwa DER 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham. Tidak adanya 

pengaruh dari DER terhadap return saham dapat berarti bahwa besar 

kecilnya nilai DER perusahaan tersebut belum bisa mempengaruhi 

tinggi rendahnya return saham. Besar kecilnya hutang belum tentu 

mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya, karena 

investor melihat dari seberapa besar perusahaan mampu memanfaatkan 

hutangnya untuk biaya operasional perusahaan tersebut.   

6. TATO tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Ananto (2014) yang 

menyimpulkan bahwa TATO tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Hal ini dapat terjadi karena beberapa perusahaan yang mampu 

mendapatkan TATO yang tinggi pada periode yang sama tidak diikuti 

dengan laba bersih yang lebih besar yang membuat investor tidak 

tertarik untuk membeli saham perusahaan itu, sehingga menyebabkan 

harga saham perusahaan tersebut mengalami penurunan yang berakibat 

terhadap turunnya return saham.  
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7. EPS tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian  Hermawan (2016) yang menyatakan EPS tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Dari hasil penelitian ini dapat 

dilihat bahwa perubahan laba per lembar saham tidak dapat membantu 

investor untuk memprediksi return saham yang akan diperoleh untuk 

satu tahun ke depan. Dengan alasan semakin tinggi laba setelah pajak 

yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar EPS perusahaan. 

Dalam jangka pendek, rencana pembelian kembali saham mungkin 

dapat menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya. Namun hal itu 

dapat mengurangi kepercayaan pemodal terhadap perusahaan, 

meskipun bagi pemodal pendapatannya sendiri dari saham tersebut 

meningkat. Akibatnya permintaan akan saham tersebut menurun dan 

harga saham juga mengalami penurunan yang kemudian berdampak 

pada penurunan return saham. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi calon investor yang ingin menanamkan dananya, sebaiknya 

memperhatikan dan mempertimbangkan net profit margin karena rasio 

tersebut telah terbukti dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia tahun 2017. Semakin tinggi nilai NPM menggambarkan 

kinerja perusahaan yang semakin baik dan keuntungan yang diperoleh 

pemegang saham akan meningkat pula. Oleh karena itu, investor akan 

tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 

2. Bagi manajemen perbankan yang terdaftar di BEI, sebaiknya membuat 

laporan keuangan secara lengkap terutama yang berkaitan dengan 

rasio-rasio keuangan karena sangat dibutuhkan oleh calon investor 

untuk membuat keputusan tentang pembelian saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel yang 

berkaitan dengan return saham dan tahun periode sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pasar modal dan 

mempergunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk 

mengkaji pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap return saham. 
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