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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap return saham yang dihitung dengan 

uji t sebesar 1,389 dengan taraf sig penelitian  0,170 > 0,05. Jika likuiditas 

yang dicapai semakin meningkat maka return saham juga meningkat. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman tahun 2009-2013 keadaan return saham 

semakin menurun. Namun kenaikan likuiditas tidak diikuti dengan 

pencapaian return saham yang menurun. Oleh karena itu, hal ini 

menandakan likuiditas tidak dapat merefleksikan return saham secara 

maksimal. 

2. Profitabilitas berpengaruh terhadap return saham yang dihitung dengan uji 

t sebesar 3,432 dengan taraf sig penelitian  0,001 < 0,05. Berarti hal 

tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka return 

saham akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena disaat profitabilitas 

dilihat dari pencapaian laba perusahaan dalam melakukan kegiatan 

operasional perusahaan semakin meningkat. Berdasarkan fenomena yang 

terjadi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

tahun 2009-2013 keadaan return saham semakin menurun. Begitu pula 

keadaan profitabilitas yang ditandai dengan pencapaian laba perusahaan 
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yang semakin menurun. Dimana kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham 

tertentu semakin menurun sehingga return saham yang diharapkan tidak 

tercapai secara maksimal. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Demi menarik perhatian investor, maka perusahaan seharusnya 

mempunyai likuiditas berupa harta lancar yang optimal guna membiayai 

hutang lancar perusahaan yang jatuh tempo, meningkatkan efesiensi modal 

kerja dalam mengukur besarnya kas yang tersedia untuk membayar hutang 

sehingga perusahaan mampu meningkatkan operasional perusahaan untuk 

memperoleh laba dan memberikan return saham yang tinggi bagi investor. 

2. Demi meningkatkan kinerja perusahaan, maka perusahaan seharusnya 

mempunyai profitabilitas berupa keuntungan dalam tingkat penjualan, 

peningkatan aset, dan modal saham yang tinggi yaitu dengan cara 

meningkatkan produktivitas dari seluruh dana yang digunakan sehingga 

perusahaan mampu memberikan return saham yang tinggi bagi investor.  

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang 

dapat mempengaruhi return saham, memperbanyak sampel penelitian dan 

memperpanjang periode penelitian untuk menghasilkan hasil penelitian 

yang lebih akurat. 


