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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

          Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini mengenai 

pengaruh Likuidita, leverage dan profitabilitas terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Likuiditas tidak berpengaruh berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018. Hal ini disebabkan karena nilai current ratio yang terlalu 

tinggi mencerminkan pengelolaan aktiva lancar kurang berjalan dengan 

baik, karena banyak aktiva lancar yang menganggur dan tidak 

dioptimalkan oleh perusahaan.  

2. Leverage tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

Hal ini disebabkan tidak berpengaruhnya DER dikarenakan tingkat 

DER yang tinggi maka menunjukkan bahwa perusahaan banyak didanai 

oleh utang dari pada modal sendiri. Penggunaan hutang yang semakin 

besar akan mengakibatkan semakin tinggi risiko untuk tidak mampu 

membayar utang. 
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3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018. Hal ini disebabkan ROA yang besar menunjukkan 

kinerja perusahaan semakin baik, semakin tinggi nilai ROA semakin 

tinggi pula return saham yang diperoleh perusahaan.  

 

B. Implikasi  

1.    Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dihaeapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan untuk lebih mengoptimalkan aspek-aspek penting dalam 

rangka mewujudkan tujuan perusahaan seperti penjualan, ekuitas, aset, 

utang, piutang dan aspek lainnya sehingga perusahaan dapat terus 

menghasilkan hasil yang positif dalam mencapai target profitabilitas 

perusahan. 

2. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menilai kinerja 

keuangan perusahaan dan kemudian menjadi lebih selektif untuk melihat 

dari aspek yaitu profitabilitas. Investor dapat memilih perusahaan yang 

mempunyai ROA yang tinggi untuk berinvestasi dan meminimalisir 

risiko yang akan diterima dari keputusan investasi yang dilakukan.   
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C. Saran  

Berdasrakan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:  

1.   Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek 

yang lebih luas dan yang memiliki spesifikasi kinerja tertentu, 

menambahkan periode penelitian sehingga hasil penelitian dapat 

generalisasi dan menambahkan satu atau lebih variabel yang 

mempengaruhi return saham.  

2.   Bagi akademisi penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan 

serta wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh likuiditas, 

leverage dan profitabilitas terhadap return saham pada perushaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 


