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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh rasio likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan aktivitas baik secara individual maupun secara bersama-

sama terhadap return saham. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas yang diuji dengan menggunakan Current Ratio (CR) 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini ditunjukan dengan 

hasil  pengujian  statistik  t yang menunjukan  koefisien regresi sebesar  

-0,002, nilai t sebesar -0,657 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,515 

atau lebih besar dari 0,05. 

2. Rasio Leverage 

Rasio leverage yang diuji dengan menggunakan Debt to Equity Ratio 

(DER) tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini ditunjukan 

dengan hasil pengujian statistik t yang memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,020,  nilai t sebesar 1,264 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,214 atau lebih besar dari 0,05. 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas yang diuji dengan menggunakan Total Asset Turnover 

Ratio (TOT) berpengaruh terhadap return saham. Hal ini ditunjukan 
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dengan hasil pengujian statistik t yang memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,055, nilai t sebesar 2,445 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,019 atau lebih kecil dari 0,05. 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hasil pengujian statistik dari 

masing-masing rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

a. Return On Asset 

Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian statistik t yang memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,044, nilai t sebesar 0,284 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,778 atau lebih besar dari 0,05. 

b. Earning Per Share  

Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian statistik t yang 

memiliki koefisien regresi sebesar -1,885, nilai t sebesar -0,235 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,815 atau lebih besar dari 

0,05.   

5. Rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini ditunjukan 

dengan hasil uji statistik F yang menghasilkan nilai F sebesar 1,774 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,054 atau lebih besar dari 0,05. 
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5.2 Keterbatasan 

Hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sampel yang digunakan terbatas, yaitu sebanyak 15 perusahaan yang 

secara terus menerus termasuk dalam Indeks LQ45 periode 2009-2011.  

2. Jumlah rasio keuangan yang dimasukan masih sedikit sehingga dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil simpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang ditujukan bagi peneliti 

selanjutnya yaitu: 

1. Menggunakan sampel penelitian yang berjumlah lebih banyak. Salah 

satu indeks lain yang terdapat di BEI dan memiliki perusahaan dengan 

tingkat likuiditas yang baik adalah Indeks Kompas 100. 

2. Menambahkan variabel-variabel lain dalam penelitian sehingga 

diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan sampel 

secara keseluruhan. Contoh variabel lain tersebut adalah price to book 

value (PBV), return on equity (ROE), price earning ratio (PER), dll.  
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