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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis 

yang diajukan dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

perusahaan sub sektor konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

2. Debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan sub sektor konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

3. Return on assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

perusahaan sub sektor konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

4. Earning per yield berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham perusahaan sub sektor konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan sub sektor konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

maka diajukan beberapa implikasi penting yaitu: 

1. Bagi investor disarankan untuk lebih mengamati perkembangan kinerja 

perusahaan khususnya likuiditas dan profiabilitas. Perkembangan rasio 

tersebut akan membantu investor untuk memastikan telah meningkat atau 

menurunnya kinerja sebuah perusahaan. Ketika posisi likuiditas dan 

profitabilitas terus menguat menunjukan saat yang tepat bagi investor 
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untuk melepas kepemilikan sahamnya dalam rangka mendapatkan 

keuntungan khususnya return saham 

2. Perusahaan diharapkan terus berusaha meningkatkan kinerja keuangan 

yang mereka miliki seperti posisi likuiditas, solvabilitas atau pun 

profitabilitas, mengingat meningkatnya kinerja perusahaan akan 

membantu mereka meraih kepercayaan pelaku pasar atau investor 

sehingga sehingga harga saham mengalami kenaikan dan kemungkinan 

investor untuk mendapatkan capital gain atau return saham menjadi 

meningkat. 

 

5.3 Keterbatasan dan Saran 

Sesuai dengan kesimpulan dan implikasi penelitian peneliti mengakui hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini masih memiliki sejumlah kelemahan yang 

disebabkan oleh adanya keterbatasan yang peneliti rasakan. Keterbatasan tersebut 

meliputi: 

1. Jumlah atau ukuran sampel yang digunakan relatif kecil sehingga 

mempengaruhi ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang diperoleh saat 

ini. Oleh sebab itu peneliti dimasa mendatang diharapkan menambah 

jumlah sampel dengan menggunakan metode pengambilan yang lebih 

tepat. 

2. Menurut Tandelilin (2010) masih terdapat sejumlah faktor yang 

mempengaruhi return saham seperti faktor eksternal seperti kurs, inflasi 

dan berbagai variabel lainnya. Oleh sebab itu dimasa mendatang peneliti 

dimasa mendatang harus menambah satu variabel baru yang juga dapat 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



66 

 

mempengaruhi return saham yang dijelaskan dalam teori tersebut, saran 

tersebut penting untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi hasi 

penelitianyang diperoleh. 
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