
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Untuk persamaan regresi sederhana yang dihasilkan yaitu sebagai berikut : 

    Y = -428843279,423 + 20456041,366X, yang berarti bahwa Konstanta             

(a) = -428843279,423 lot menyatakan bahwa jika tidak terdapat tingkat 

pengungkapan informasi keuangan dalam website perusahaan, maka volume 

perdagangan saham dapat mengalami penurunan sebesar 428843279,423 lot. 

Sementara, Koefisien regresi X sebesar 20456041,366 dan bertanda positif. 

Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan tingkat 

pengungkapan informasi keuangan dalam website perusahaan maka dapat 

meningkatkan volume perdagangan saham sebesar 20456041,366 lot. Dan 

sebaliknya penurunan satu satuan tingkat pengungkapan informasi keuangan 

dalam website perusahaan maka dapat menyebabkan penurunan volume 

perdagangan saham sebesar 20456041,366 lot.  Hal ini sesuai dengan fakta 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa 10 besar perusahaan yang 

memiliki volume perdagangan saham yang paling baik memiliki tingkat 

kelengkapan informasi yang lebih lengkap. 

2. Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Perusahaan 

berpengaruh terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan  LQ45 BEI 

selama 2 periode (Februari 2014 – Januari 2015) Hal ini dapat dilihat dari 



 
 

hasil uji parsial (uji t) bahwa t hitung (5,533) > t tabel (1,669) , yang berarti 

hipotesis diterima.  

 

3. Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Perusahaan 

berhubungan positif dengan volume perdagangan saham, hal ini ditunjukkan 

dengan koefisien determinasi (R²) yang dihasilkan yaitu sebesar 46%.  Hal 

ini disebabkan bahwa pengungkapan informasi keuangan secara transparan 

dapat menyebabkan pihak-pihak yang terkait dapat lebih mudah mencerna 

dan lebih efektif menggunakan informasi untuk memahami ekonomi 

perusahaan. Dengan adanya pelaporan keuangan melalui internet dalam 

website perusahaan ini, investor dapat lebih cepat mengakses informasi 

keuangan perusahaan sebagai dasar pembuatan keputusan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi investor agar kedepannya lebih menaruh perhatian terhadap tingkat 

pengungkapan informasi yang diungkapkan dalam setiap website 

perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan 

untuk berinvestasi. 

2. Perusahaan yang ingin meningkatkan volume perdangan sahamnya di BEI 

agar menerapkan pelaporan keuangan secara suka rela di website, serta 

meningkatkan jumlah informasi baik informasi keuangan maupun non 

keuangan yang di publikasikan agar memudahkan investor untuk 

memperoleh informasi. Sehingga lebih mudah dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya agar periode pengamatan sebaiknya diperluas, 

agar dapat lebih memprediksi hasil penelitian jangka panjang, dan dapat 

menggunakan sampel dengan jenis perusahaan yang lain. 

 

 


