
BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN/IMPLIKASI 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis statistik yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

a. Variabel ROA secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham, ini ditunjukkan dari hasil uji t yaitu diperoleh  nilai  thitung >   

nilai ttabel  (3,469 > 1,995) dan nilai p-valuenya < nilai signifikansinya (0,001 < 

0,05).  

b. Variabel DAR secara individu (parsial) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham, ini ditunjukkan dari hasil uji t yaitu diperoleh nilai      

thitung < nilai ttabel  (0,875 < 1,995) dan nilai p-valuenya > nilai signifikansinya 

(0,384 > 0,05)  

c. Variabel Likuiditas saham secara individu (parsial) berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham, ini ditunjukkan dari hasil uji t yaitu diperoleh nilai      

thitung > nilai ttabel (3,488 > 1,995) dan nilai p-valuenya < tingkat 

signifikansinya (0,001 < 0,05). 

d. Variabel Beta secara individu (parsial) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham, ini ditunjukkan dari hasil uji t yaitu diperoleh nilai      

thitung < nilai ttabel  (0,276 < 1,995) dan nilai p-valuenya > nilai signifikansinya 

(0,784 > 0,05).  

e. Variabel ROA, DAR, Likuiditas Saham dan Beta secara bersama-sama  

berpengaruh signifikan terhadap Return saham, ini ditunjukkan dari hasil uji 

F yaitu diperoleh nilai Fhitung  > nilai Ftabel ((5,401 > 2,507) dan nilai 

signifikansinya < tingkat signifikansi (0,001 < 0,05).  

f. Nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,196. Ini 

berarti bahwa 19,6% variasi Return saham dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan oleh variabel ROA, DAR, Likuiditas Saham dan Beta, sedangkan 

80,4% variasi Return saham dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

disertakan dalam penelitian ini. 
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g. Untuk memperoleh return saham 7 hari kerja setelah laporan keuangan audit 

dipublikan, ternyata informasi tentang rasio ROA dan Likuiditas Saham dapat 

lebih dipertimbangkan sebagai bahan referensi daripada informasi tentang 

rasio DAR dan Beta Saham.    

 

5.2. Saran 

a. Saran Teoritikal 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan bahan sumber referensi 

bagi para peneliti yang akan datang. 

b. Saran Praktikal 

Bagi para investor dan calon investor yang ingin memperoleh Return 

saham (Gain) 7 hari kerja setelah laporan keuangan audit dipublikasikan 

dapat lebih mempertimbangkan penggunaan variabel ROA dan Likuiditas 

Saham sebagai bahan referensi, sedangkan untuk variabel DAR dan Beta 

dapat diganti dengan variabel lain atau diabaikan.  

 

5.3. Implikasi 

 

a. Aspek Manajerial 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi manajemen 

perusahaan untuk lebih memaksimalkan efisiensi perusahaannya guna 

meningkatkan Laba (Earning), karena variabel  ROA yang didapatkan dari 

nilai Laba (Earning) dibagi Total Asset adalah salah satu faktor yang dijadikan 

pertimbangan oleh masyarakat guna memperoleh Return Saham.  Selain itu 

dengan meningkatnya laba akan berdampak pula pada peningkatan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang meningkat akan mengakibatkan minat 

masyarakat dalam memperdagangkan saham perusahaan meningkat pula dan 

dampaknya saham perusahaan memiliki likuiditas saham yang tinggi. Nilai 

perdagangan saham yang tergambar dalam Likuiditas Saham, telah dijadikan 

sebagai salah satu faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam 

memperoleh Return Saham.        
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b. Aspek Penelitian Lanjutan 

Dalam agenda penelitian lanjutan/mendatang terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut : 

1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan, menambahkan atau 

mengganti variabel penelitian selain yang telah diteliti yaitu variabel ROA, 

DAR, Likuiditas Saham dan Beta. 

2) Penelitian selanjutnya dapat mengganti rentang waktu penelitian untuk 

variable Return Saham (dalam penelitian ini hanya 7 hari kerja setelah 

laporan keuangan audit dipublikasikan), Likuiditas Saham (dalam 

penelitian ini volume penjualan saham dibandingkan dengan volume 

saham yang beredar) dan Risiko Sistematik (dalam penelitian ini periode 

mingguan tiga bulan sebelum laporan keuangan audit dipublikasikan) 

dengan rentang waktu yang berbeda.     
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