
S.l. SIMPULAN 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab 4 maka OOpat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, memmjukkan bahwa 

pengaruh Return on Equity terhadap likuiditas saham sebesar (r) = -34,71 % 

dan koefisien determinasi (KD) yang diperoleh sebesar 12,05%. Pada taraf 

signiDkansi (al2) = 0,025 dan derajat bebas (n - k - 1) = 18, diperolehnilai 

t bitung = -1.570 dan t tabel = +/- 2.101; memberikan arti bahwa korelasi 

yang didapat tidak signiiikan. Jadi dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa Return on Equity mempunyai pengsruh terhadap 

likuiditas saham secara signifikan tidak dapat diterima atau ditolak. 

2. Berdasarkan hasil pernitungan yang diperoleh, menunjukkan bahwa 

pengsruh Earnings per Share ternadap likuiditas saham sebesar ( r ) = -

52,38'1/0 dan koefisien determinasi (KD) yang diperoleh sebesar 27,44%. 

Pada taraf signifikansi (rtJ2) = 0,Q25 dan derajat bebas (n -k - 1) = 18. 

diperoleh nilai t hitung = -2,609 dan t tabel +/- 2,101; memberikan arti 

bahwa korelasi yang didapat signifikan. Jadi dengan dernikian hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa Earnings per Share memplUlyai pengaruh 

terhadap likuiditas saham seeara signifikan dapat diterima. 
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3. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, memmjukkan bahwa ada 

pengaruh Return on Equity dan Earnings per Share secara bersama-sama 

terhadap likuiditas saham sebesar ( R ) = 82, "6% dan KD :: 67. 84~ 

(<X.) = 0,05 derajat bebas (k/ n - k - 1) = 2/18, diperoleh nilai F hitung = 18,98 

dan F tabel = 3,55; memberikan arti bahwa korelasi yang didapat signifikan. 

Jadi dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Return on 

Equity dan Earnings per Share mempunyai pengaruh terhadap likuiditas 

saham secara signifikan dapat diterima 

4. Dengan melihat bahwa koefisisen determinan (KD) hipotesis pertama sebesar 

12,05% ternyata lebih kecil daripada koefisisen determinasi (KD) hipotesis 

kedua sebesar 27,44% maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Earnings per 

Share terhadap lil. .. uiditas saham lebih dominan daripada pengaruh Return On 

Equity terhadap likuiditas saham. Jadi dengan demikian hipotesis keempat 

yang menyatakan bahwa pengaruh Return on Equity lebih dominan terhadap 

likuiditas saham tidak dapat diterima atau ditolak. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di alas, maka saran

saran yang bisa di~ukan sebagai berikut: 

1. Hendaknya para investor juga memperhatikan rasio-rasio keuangan lain selain 

yang ada di penelitian ini. Untuk itu diperlukan penelitian secara intern pada 

perusahaan yang lebih teliti, karena dari rasio-rasio keuangan yang diperoleh 

suatu perusahaan dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya 

Mengingat dalam penelitian ini hanya menganalisa faktor internal perusahaan 
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maka disanmkan untuk penelitian yang lebih lanjut supaya difokuskan pada 

analisa faktor-fakior ekstem seperti kondisi perekonomian, kebijaksanaan 

pemerintah baik di bidang moneter maupun fiskal serta faktor-faktor di luar 

tanggung jawab dan kontrol dari manajemen pemsahaan, yang diduga 

mempunyai peranan yang besar bagi proses pengambilan keputusan para 

pelaku pasar modal di bursa. 

2. Selanjutnya apabila analisis yang lebih lanjut terhadap faktor-fak1or yang 

mempengaruhi lilmiditas saham emiten di bursa telah dilakukan, maka untuk 

lebih memperlmat hasil penelitian, disanmkan agar diteliti juga pengaruh 

likuiditas saham terhadap fluktuasi harga saham di pasar modal. Diharapkan 

hasil analisis ini akan bermanfaat bagi para pelaku pasar modal dalam 

pengambilan keputusan. 
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