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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Bid-Ask 

Spread, Return On Asset, Market Value, dan Earning per Share Terhadap 

Holding Period Saham (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks 

Kompas 100 Periode 2015-2017). Berdasarkan hasil penelitian pada uji F 

didapatkan bahwa secara simultan Bid-Ask Spread, Return On Asset, Market 

Value, dan Earning per Share berpengaruh signifikan terhadap Holding 

Period saham. Bersamaan dengan itu, hasil uji koefisien determinasi adjusted 

R Square sebesar 23,9% dari variabel bebas yang ada, dapat menjelaskan 

variabel terikat. Setelah itu, dari hasil analisis data Bid-Ask Spread, Return On 

Asset, Market Value, dan Earning per Share terhadap Holding Period saham, 

pengujian hipotesis penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bid-ask spread tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap holding 

period. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,358 dan 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,721. Nilai signifikansi lebih besar 

dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,721 > 0,05).  

2. Return on asset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap holding 

period. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,080 dan 
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diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,936. Nilai signifikansi lebih besar 

dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,936 > 0,05). 

3. Market value memiliki pengaruh positif terhadap holding period. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 5,066 dan diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang digunakan (0,000 < 0,05).Pengaruh positif Market value 

tersebut menunjukan bahwa setiap variabel maket value mengalami 

kenaikan 1 persen, maka variabel holding period akan mengalami 

kenaikan sebesar 32,7%. 

4. Earning per share tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap holding 

period. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,099 dan 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,922. Nilai signifikansi lebih besar 

dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,922 > 0,05). 

B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dan investor pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 

mempertimbangakan holding period. Penelitian ini menunjukan bahwa market 

value merupakan salah satu komponen yang bisa digunakan untuk melihat 

seberapa lama investor dalam menahan kepemilikan sahamnya dan faktor-

faktor apa yang mempengaruhinya, sehingga investor dapat memilih investasi 

yang tepat dan juga menguntungkan. 
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1. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja agar market value yang 

dimiliki perusahaan semakin meningkat. Sehingga membuat para 

investor tertarik untuk melakukan investasi ke perusahaan. 

b. Perusahaan perlu berhati-hati dengan market value yang dimiliki, 

karena semakin besar market value yang dimiliki perusahaan semakin 

besar pula tanggung jawab perusahaan untuk mengelola dana yang 

dimiliki, karena para tujuan investor melakukan investasi ke 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ataupun bagi hasil. 

2. Bagi Investor  

a. Investor sebaiknya juga memanfaatkan keuntungan dari capital gain, 

selain hanya mengharapkan dari imbalan investasi berupa selisih 

dividen.  

b. Investor perlu berhati-hati dalam menggunakan market value dalam 

berinvestasi. Selain market value investor perlu melihat kondisi 

industri perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi ke 

perusahaan. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran untuk penelitian yang akan datang: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah variabel penelitian atau 

mengganti variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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holding period saham. Sehingga pada penelitian yang akan datang variabel 

yang memperngaruhi secara signifikan dapat diketahui secara pasti. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan indek lainnya di bursa 

seperti Indeks High Dividend 20 sebagai objek penelitian, karena faktor 

utama investor menahan saham yang dimiliki adalah adanya pembagian 

dividen. 

 


