
BAB V 

Simpulan dan Saran 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh earning per share terhadap 

return saham dengan likuiditas saham sebagai variabel mediasih dilalukan oleh 

peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan Uji hipotesis yang sudah dilakukan pada pembahasan 

sebelumnya,bahwa t-hitung yang diperoleh adalah sebesar 8,9658 atau 

lebi besar dari t-tabel yang diperoleh sebesar 1,65993 dengan angka 

signifikansi 0,0003 atau lebih kecil dari angka 0,005.Berdasarkan hasil 

tersebut,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Earning per share 

berpengaruh positif terhadap return saham  dan  signifikan. Maksudnya 

adalah ketika tingkat Earning per share suatu perusahaan tinggi, maka 

return yang akan diterima oleh investor juga akan tinggi.Contohnya, 

bila tingkat earning per share yang dipublikasikan oleh perusahaan 

Kalbe Farma Tbk tinggi maka return atau imbal hasil yang akan 

diterima oleh investor jua akan tinggi. 

b. Berdasarkan Uji hipotesis yang sudah dilakukan pada pembahasan 

sebelumnya,bahwa t-hitung yang diperoleh adalah sebesar 1,85585 atau 

lebih besar dari t-tabel yang diperoleh sebesar 1,660715 dengan angka 



signifikansi 0,0339 atau lebih kecil dari angka 0,005 maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa earning per shareberpengaruh positif terhadap 

likuiditas saham  terhadap dan  signifikan. Maksudnya adalah ketika 

earning per share suatu perusahaan tinggi maka tingkat transaksi atau 

tingkat likuiditas saham suatu perusahaan akan tinggi pula, karena 

banyaknya minat dari investor akan suatu saham tersebut. Contohnya, 

bila tingkatearning per shareyang dikeluarkan oleh Ultra Jayat Tbk 

tinggi, maka jumlah investor yang akan membeli dan bertransaksi pada 

saham tersebut juga akan tinggi. 

c. Berdasarkan Uji hipotesis yang sudah dilakukan pada pembahasan 

sebelumnya,bahwa t-hitung yang diperoleh adalah sebesar 1,9389 atau 

lebih besar dari t-tabel yang diperoleh sebesar 1,65993 dengan angka 

signifikansi 0,0164 atau lebih kecil dari angka 0,005 maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Likuiditas saham berpengaruh positif dan  

signifikanterhadap return saham. Maksudnya adalah jika tingkat 

likuiditas saham tersebut tinggi atau digemari oleh investor, maka 

return yang akan di hasilkan juga akan semakin tinggi. Contohnya 

adalah bila tingkat transaksi atau likuiditas perusahaan Indofood Sukses 

Makmur Tbk adalah tinggi, maka imbal hasil atau return yang akan 

diterima oleh investor juga akan tinggi. 

d. Berdasarkan Uji Mediasi yang sudah dilakukan pada pembahasan 

sebelumnya,bahwa t-hitung yang diperoleh adalah sebesar 3,82122 atau 



lebih besar dari t-tabel yang diperoleh sebesar 1,660715 dengan angka 

signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari angka 0,005 maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Likuiditas  saham signifikan sebagai variabel 

mediasi antara pengaruh earning per share terhadap return saham. 

Maksudnya adalah variabel likuiditas saham dapat mempengaruhi 

hubungan pengaruh antara variabel earning per share terhadap return 

saham. Contohnya adalah bila tingkat earning per share yang 

dikeluarkan oleh perusahaan Kedaung Indah Can Tbk tinggi, maka 

imbal hasil atau return yang akan diterima oleh investor juga akan 

tinggi, dan dengan ditambah tingkat likuiditas saham yang tinggi pula 

maka return yang akan diterima investor akan semakin tinggi. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, peneliti menyarankan bahwa: 

1. Bagi Investor 

Agar lebih memperhatikan faktor-faktor fundamental dan dinamisnya 

pergerakan ekonomi secara umum yang cenderung tidak terkontrol 

sebelum memutuskan membeli atau menjual saham. Contoh faktor 

fundamental yang harus diperhatikan adalah harga minyak dunia yang 

mengalami fluktuasi harga karena bisa berdampak pada cost produksi 

perusahaan yang mengakibatkan terganggunya kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. 

 



2. Bagi Emiten 

Perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) sebaiknya 

memperbaiki kinerja perusahaan agar investor lebih tertarik untuk 

membeli saham di perusahaan tersebut. 

3. Bagi Pemerintah 

Supaya pemerintah sebagai regulator memperhatikan potensi di pasar 

modal Indonesia agar lebih bisa digunakan sebagai instrumen dana dari 

swasta 

4. Bagi Stakeholder Lainnya 

Supaya stakeholder lebih memperhatikan aktivitas perdagangan    pasar 

modal sehingga terciptanya optimalisasi di pasar saham agar 

memaksimalkan dana investasi dari masyarakat. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk mendapatkan perbandingan hasilyang lebih berimplikasi pada 

dunia penanaman modal supaya menambah periode penelitian atau 

mengubah sampel dengan menggunakan sampel perusahaan-

perusahaan yang ada di sektor lain. Peneliti selanjutnya juga dapat 

menggunakan variabel yang lain untuk dapat memperluas atau 

mengembangkan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis lain juga 

dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik. 

 


