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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian & uji hipotesis di bab – bab sebelumnya, maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

a. Pengujian Variable Risiko Likuiditas yang diproksikan dengan Loan to Debt 

Ratio (LDR) mengatakan bahwa Risiko Likuiditas berpengaruh positive 

terhadap Return Saham Bank Umum yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 

2015 – 2019. Dimana hipotesis menyatakan kalau Risiko Likuiditas mengalami 

peningkatan maka Return Saham mengalami peningkatan, oleh karena itu 

hipotesis penelitian terbukti.  

b. Pengujian Variabel Good Corporate Governance (GCG) menyatakan bahwa 

Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Return Saham Bank 

Umum yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019. Dimana 

hipotesis menyatakan kalau Good Corporate Governance mengalami 

peningkatan maka Return Saham mengalami peningkatan, oleh karena itu 

hipotesis penelitian tidak terbukti. 

c. Pengujian Variabel Earnings yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE) 

menyatakan bahwa Earnings tidak berpengaruh terhadap Return Saham Bank 

Umum yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019. Dimana 

hipotesis menyatakan kalau Earnings mengalami penurunan maka Return 

Saham mengalami penurunan, oleh karena itu hipotesis penelitian tidak terbukti. 

d. Pengujian Variabel Capital yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) menyatakan bahwa Capital memiliki pengaruh positive terhadap Return 

Saham Bank Umum yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019. 

Dimana hipotesis menyatakan kalau Capital mengalami penurunan maka Return 

Saham mengalami penurunan, oleh karena itu hipotesis penelitian terbukti. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan hasil serta analisis yang udah dilakukan dan juga manfaat dari 

penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan, ialah :  

a. Aspek Teoritis 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan yang dapat 

digunakan dalam menambah wawasan ilmu di bidang financial yang berkaitan 

dengan return saham & kesehatan perbankan, serta penelitian ini diharapkan 

dapat dipakai sebagai reference bagi pembaca maupun masyarakat, terutama 

bagi peneliti berikutnya yang bakal melakukan penelitian pada perusahaan bank 

umum.  

b. Aspek Praktis 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitisn diharapkan bisa memberikan informasibagi calon investor 

dalam mempertimbangkan keputusan investasinya, dengan memperhatikan 

tingkat kesehatan bank seperti Risiko Likuiditas, Good Corporate 

Governance, Earnings, & Capital sebelum melakukan investasi agar 

mendapatkan Return Saham sesuai dengan harapan investor. 

2. Bagi Perbankan 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan berupa informasi 

mengenai kesehatan perbankan melalui Risiko Likuiditas, Good Corporate 

Governance, Earnings, dan Capital biar dapat meningkatkan Return Saham 

yang ditargetkan dan sebagai tolak ukur dalam menentukan kebijakan 

manajerial. 
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