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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh antara Profitabilitas 

perusahaan dan Likuiditas perusahaan terhadap Return saham. Dari data 

penelitian yang dilakukan, didapatkanlah hasil seperti berikut ini: 

1. Likuiditas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang 

terdata di BEI. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi likuiditas suatu 

perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

operasionalnya terutama modal kerja.  

2. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi yang terdata di BEI.  

3. Profitabilitas perusahaan dan Likuiditas perusahaan secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdata di BEI.  

  

B. IMPLIKASI 

Setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan likuiditas 

perusahaan terhadap return saham pada perusahaan sector Infrastuktur, 

Utilitas dan Transportasi yang terdata pada BEI tahun 2016, diketahui bahwa 

implikasinya adalah: 
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1. Penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan return 

on equity tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Hal ini menujukan bahwa tinggi rendahnya return on equity tidak akan 

mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasinya, 

karena apabila perusahaan mampu mengelola modalnya dengan baik 

maka akan mampu menghasilkan profit. Maka tidak semua perusahaan 

yang modalnya menurun akan berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan tersebut 

2. Dengan menurunnya likuiditas perusahaan yang diukur dengan current 

ratio menunjukan rendahnya kemampuan perusahaan membayar 

kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Perusahaan 

pada sector infrastruktur, utilitas dan transportasi diharapkan untuk 

meperhatikan nilai current ratio karena semakin tinggi CR maka semakin 

besar aktiva lancar yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Karena 

aktiva lancar tidak hanya dimanfaatkan untuk mebayar kewajiban lancar 

saja tetapi dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional 

perusahaan. Dimana hal tersebut berperan dalam menjaga performance 

kinerja perusahaan. Dengan begitu investor semakin yakin dan tertarik 

untuk membeli saham perusahaan sehingga berpengaruh juga pada 

peningkatan retrun saham. 

3. Tidak berpengaruhnya profitabilitas dan likuiditas secara simultan, 

menunjukan bahwa sebagian investor di BEI dalam menentukan 

investasinya tidak tergantung kepada kinerja keuangan  perusahaan atau 
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cenederung tidak memperhatikan factor fundamental perusahaan. Karena 

investor lebih memperhatikan sentiment global yaitu Fed Funds Rate dan 

sentiment dalam negeri seperti inflasi dan tingkat suku bunga. 

 

C. SARAN 

Setelah menyimpulkan da membuat implikasi dari penelitian yang dilakukan, 

maka peneliti mencoba memberikan beberapa masukan sebagai berikut:  

1. Bagi pihak perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

yang dapat membantu perusahaan dalam menunjukan kualitas perusahaan 

dan mengurangi tingkat ketidakpastian. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi pertimbangan bagi perusahaan terutama sector infrastruktur, 

utilitas dan transportasi dalam menentukan harga saham, sehingga dapat 

tercapai suatu fair priceI yang saling menguntungkan. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi investor dalam 

melakukan penilaian analisis factor fundamental yang dapat 

mempengaruhi return saham sebelum melakukan investasi. Sehingga 

dapat terhindar dari kerugian akibat jatuhnya harga saham pada 

perusahaan yang masuk kedalam sector infrastruktur, utilitas dan 

transportasi yang terdata di BEI. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian yang akan datang hendaknya memperbanyak variabel seperti 

Laverage, Earning per Share, size perusahaan, tingkat suku bunga dan 
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inflasi agar lebih mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari factor-

faktor yang mempengaruhi return saham. Dikarenakan dalam hasil 

penelitian ini profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan, maka 

untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan proksi lain dalam 

menentukan profitabilitas atau lebih selektif lagi dalam memilih objek 

penelitian, guna mendapatkan hasil perhitungan rasio profitabilitas yang 

reliable. 


