
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen laba (earnings management) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham (stock return) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. Manajemen laba yang dilakukan dengan menghitung nilai 

akrual yang positif atau semakin tinggi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan 

membuktikan berpengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa adanya manajemen laba pada perusahaan perbankan yaitun 

dengan cara income maximation guna memberikan daya tarik terhadap investor atas 

kinerja perusahaan yang terlihat baik.  

2. Return on Asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham (stock return) 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

ROA yang merupakan bagian penting dalam kinerja keuangan suatu perusahaan terutama 

perusahaan perbankan. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan oleh para investor 

ketika ingin berinvestasi, karena ROA yang tinggi dapat menarik minat para investor 

tersebut yang berarti kinerja keuangan yang bagus akan memberikan dampak yang bagus 

terhadap para investor termasuk dalam return saham. Kenaikan maupun penurunan pada 

ROA akan berpengaruh pula pada kenaikan ataupun penurunan return saham. 

3. Ukuran perusahaan (Firm size) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham 

(Stock return) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

203-2017. Perusahaan yang lebih besar memiliki tingkat sensivitas yang tinggi hal tersebut 



 

 

menimbulkan perhatian yang cukup besar bagi para masyarakat, pemerintah maupun 

investor. Karena tinggi atau rendah nya nilai ukuran perusahaan dapat berpengaruh 

terhadap return saham, yang dimana minat para investor dalam berinvestasi juga dilihat 

dari nilai perusahaan tersebut. 

5.2 Saran 

1. Manajemen laba yang terjadi pada sektor perbankan dengan cara income maximation 

mengindikasikan adanya kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi, baik 

untuk para investor maupun calon investor diperhatikan kembali dengan adanya 

tindakan manajemen laba tersebut. 

Return on Asset merupakan rasio keuangan yang sangat diperhatikan bagi para stakeholder, 

kreditur, dan investor. Kinerja keuangan yang baik akan mengindikasikan kinerja perusahaan 

tersebut telihat baik, maka sebaiknya hal tersebut diperhatikan lagi guna menghindari risiko 

ketika berinvestasi, maupun risiko terhadap kreditur. 

Ukuran perusahaan menjadikan bahan pertimbangan juga dimana jika perusahaan yang 

memiliki ukuran besar maupun ukuran kecil memberikan perhatian khusus terhadap 

masyarakat, stakeholder, kreditur dan investor. Maka sebaiknya hal tersebut dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan terutama bagi para investor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


