
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volatilitas harga 

saham, volume perdagangan saham, nilai pasar, dan varian return saham 

terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Hasil pengujian hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi data panel dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Volatilitas harga saham berpengaruh positif terhadap  bid-ask spread  

perusahaan.   

2. Volume perdagangan saham berpengaruh positif terhadap  bid-ask spread  

perusahaan. 

3. Nilai pasar  tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread  perusahaan. 

4. Varian return saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread  

perusahaan. 

B. Implikasi 

Agar tujuan investor membeli saham terpenuhi yaitu memperoleh capital 

gain, maka investor harus mencermati pergerakan harga saham dengan 

indikator sebagai berikut : 

1. Sebaiknya investor tidak perlu terburu-buru melepas sahamnya 

walaupun harga saham cenderung lebih menurun dibandingkan 
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dengan harga saat beli , apabila ada indikasi nilai pasar mengalami 

peningkatan sebagai akibat volume penjualan meningkat tajam. 

Sebaliknya investor sebaiknya segera melapas saham ketika harga 

saham mengalami peningkatan walaupun hanya beberapa point ketika 

jumlah saham yang dijual juga mengalami peningkatan. 

2. Investor sebaiknya melepas saham ketika varian return saham 

menunjukkan ada peningkatan, karena meningkatnya varian return 

saham sebagai indikasi adanya peningkatan harga saham. 

Dengan demikian, investor akan mampu menjual-beli saham secara 

cepat. Sehingga, akan berdampak pada keuntungan investor yang akan 

semakin banyak dan memberikan kesejahteraan  bagi  para  investor  tersebut. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh volatilitas harga 

saham, volume perdagangan saham, nilai pasar, dan varian return saham  

terhadap  bid-ask  spread  saham perusahaan  sektor agrikultur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2019, maka saran untuk 

penelitian selanjutnya diantaranya sehingga dapat memperbaiki keterbatasan 

ini adalah: 

1. Untuk peneltian selanjutnya agar menambah periode penelitian sehingga 

pengamatan bid- ask spread  benar-benar mencerminkan minat investor 

karena kinerja saham tersebut, bukan disebabkan karena isue makro yang 

mempengaruhi pasar modal. 
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2. Menambah  atau meneliti indeks  yang berbeda seperti indeks  LQ 45, 

Jakarta Islamic Index (JII), Kompas 100, Sri Kehati, dan lain-lain. 

 


