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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh solvabilitas dan 

profitabilitas terhadap likuiditas saham dan dampaknya terhadap return saham 

pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode 2016-2018. Hasil 

pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear menunjukkan 

bahwa: 

1. Pengujian variabel solvabilitas, profitabilitas, likuiditas saham memiliki 

pengaruh secara bersama-sama terhadap return saham. 

2. Pengujian yang dilakukan pada variabel solvabilitas tidak berpengaruh 

terhadap return saham.  

3. Temuan hasil pengujian pada variabel profitabilitas menunjukan tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

4. Pengujian pada variabel likuiditas saham menyatakan memiliki pengaruh 

positif terhadap return saham  

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan adalah:  

1. Berdasarkan hasil penemuan pada penelitian ini yaitu likuiditas saham 

berpengaruh positif terhadap return saham maka saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut : 

a. Bagi pihak investor : investor dapat memperhatikan tingkat likuiditas saham 

yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang ada di indeks LQ45 karena 

dengan adanya tingkat likuiditas saham yang baik maka investor akan 

mendapatkan return saham yang baik juga.  

b. Bagi pihak perusahaan: apabila perusahaan ingin memperoleh likuiditas 

saham yang tinggi maka perusahaan dapat memberikan informasi yang 

positif kepada publik atau investor. Salah satu informasi positif yang dapat 
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diungkap oleh perusahaan adalah mengenai kinerja perusahaannya. Apabila 

perusahaan ingin investor memperoleh informasi yang positif dengan 

mengungkapkan kinerja perusahaan maka perusahana tersebut perlu terus 

meningkatkan kinerjanya sehingga tercapai kinerja yang berkelanjutan dan 

diharapkan perusahaan mempunyai prospek yang positif dan baik di masa 

yang akan datang. 

c. Bagi pihak akademis : pihak akademis yang akan meneliti pengaruh 

likuiditas saham terhadap return saham maka pihak akademis dapat meneliti 

variabel-variabel yang telah disebutkan pada objek penelitian lain selain 

indeks LQ45 sehingga dapat diketahui apakah sama berpengaruh atau justru 

sebaliknya. 

2. Berdasarkan hasil penemuan pada penelitian ini yaitu solvabilitas dan 

profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham yang 

artinya naik turunnya solvabilitas dan profitabilitas tidak mempngaruhi naik 

turunnya return saham pada perusahaan yang pernah masuk indeks LQ45 

periode 2016-2018 maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagi pihak investor : investor dapat memperhatikan indikator-indikator 

fundamental lainnya yang mungkin mempengaruhi return saham seperti 

kebijakan deviden, EPS dan lain sebagainya untuk memperkuat keputusan 

investasi yang dilakukan oleh investor tersebut.  

b. Bagi pihak perusahaan : pihak perusahaan perlu meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan indikator-indikator selain DER dan ROA agar dapat 

memberikan sinyal yang positif dan dapat dipercaya oleh investor yang akan 

menginvestasikan dananya pada saham tersebut. 

c. Bagi pihak akademis : pihak akademis juga dapat menambahkan  faktor 

fundamental lainnya untuk diteliti pada penelitian selanjutnya. 
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