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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Menurut hasil dan pembahasan pada penelitian ini yang menggunakan 

sampel perusahaan non – perbankan yang terdaftar di LQ45 tahun 2015 sampai 

2017 dapat disimpulkan bahwa hanya variabel harga saham saja yang 

berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread. Variabel harga saham memiliki 

signifikansi 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0.05. 

Motif jangka panjang menjadi kemungkinan dealer berusaha akan memperlebar 

spread dengan cara tidak langsung melepas saham. 

 Variabel varian return secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap harga saham dan bid-ask spread. Hasil pengujian hipotesis 

menghasilkan nilai signifikansi 0.0617 dan 0.0859 lebih besar dari taraf 

signifikansi yang ditentukan.Hal ini dikarenakan kemungkinan faktor risiko 

diabaikan oleh investor maupun dealer.  

 Variabel harga saham dalam penelitian ini tidak bisa dikatakan sebagai 

variabel intervening atau variabel mediasi karena dari hasil pengujian hipotesis 

yang sudah dilakukan hanya 1 syarat saja yang terpenuhi untuk tercapainya 

intervening atau mediasi. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran untuk penelitian ini adalah : 

1. Bagi investor  

 Melihat hasil pengujian hipotesis yang menyatakan hanya variabel 

harga saham saja yang berpengaruh signifikan terhadap spread sebaiknya 

dalam melakukan pengambilan keputusan investasi baik membeli atau 

menjual saham investor mempertimbangkan harga saham agar tidak 

membayar spread yang terlalu tinggi. Sebaiknya investor tidak 

mengabaikan faktor – faktor lain juga seperti varian return saham sehingga 

dapat membuat strategi dan keputusan investasi yang baik. 

2. Bagi Akademis 

 Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena ada beberapa 

keterbatasan karena masih terjadi terjadi autokorelasi pada salah satu 

model regresi, keterbatasan ketersediaan data dan, kurangnya periode 

pengamatan yang hanya 3 tahun. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya 

periode pengamatan dapat ditambah lagi dan penelitian selanjutnya 

diharapkan problem autokorelasi tidak terjadi dengan memperpanjang 

periode penelitian atau mengatasinya dengan cara mengganti variabel 

lainnya. Peneliti yang ingin meneliti dengan topik serupa sebaiknya 

mempertimbangkan variabel – variabel bebas lainnya yang lebih tepat 

untuk menjadi variabel mediasi. 


