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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Rasio Likuiditas, Rasio

Profitabilitas, dan Rasio Leverage mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap return saham pada perusahaan Manfaktur yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan hasil analisis penujian data dan pembahasan yang telah di lakukan

maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa CR berpengaruh positif dan

signifikan terhadap return saham. Dari hasil penelitian diperoleh nilai t

variabel CR sebesar 2.269 dengan nilai signifikansi sebesar 0.027, dimana

nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian hipotesis

pertama yang menyatakan bahwa CR berpengaruh positif dan signifikan

terhadap return saham dapat diterima.

2. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel ROI

sebesar -0.759 dengan nilai signifikansi sebesar 0.451 , dimana nilai ini

tidak signifikan karena lebih besr dari 0.05. Dengan demikian hipotesis

kedua yang menyatakan bahwa ROI berpengaruh positif dan signifikan

terhadap return saham tidak dapat diterima.

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Debt to Equity Ratio

terhadap return saham. Hipotesis tersebut dapat diterima, karena dari

perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2.962 dengan

nilai signifikansinya sebesar 0.005 yang artinya lebih kecil dari 5% .
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4. Terdapat pengaruh signifikan positif pada vaiabel CR, ROI, DER terhadap

return saham. Hipotesis tersebut dapat diterima, karena dari perhitungan

uji secara simultan diperoleh nilai signifikansi 0.007 yang jauh lebih kecil

dari 0.05.

5.2 Saran

Adapun saran dan pendapat yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian

yang  telah ada sebagai berikut:

1. Dalam pengabilan keputusan investasi, investor hendaknya tidak hanya

memperhatikan faktor-faktor penilaian kinerja suatu perusahaan saja tetapi

juga memperhatikan faktor kondisi perekonomian yang memberikan

dampak terhadap perkembangan pasar modal.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahan periode penelitian dan

penambahan jumlah sampel perusahaan yg lebih besar dan beragam, yang

mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam memprediksi

return saham.

3. Perlunya menambahkan rasio keuangan yang lain sebagai variabel

independen, karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak

dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh kuat terhadap return saham

dan memberikan hasil yang diharapkan.


