BAB V

KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

5.1.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab
terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Secara keselumhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa rasio
keuangan Suku bunga deposito bank (XI), kurs dollar AS (X2), Earning Per
Share(X3) dan Return On Investment (XA)

secara bersama-sama tidak

berpengamh signifikan terhadap Harga Saham dan pengaruhnya hanya sebesar
sebesar 22,7% dan sisanya sebesar 77,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Dengan demikian hipotesis
pertama yang menyatakan faktor suku bunga deposito bank, kurs dollar, serta

analisis rasio keuangan yang terdiri dari, Earning Per Share dan Return On

Investmen berpengamh secara serempak dan signifikan terhadap indeks harga
saham pada perusahaan pembiayaan (non bank) yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta tidak terbukti.

2. Secara parsial saat periode penelitian menunjukkan bahwa faktor tingkat
bunga deposito bank, nilai tukar dollar AS, Earning per share, dan Return On

Investmen tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.
Dengan demikian hipotesis dalam penelitian tidak sepenuhnya terbukti. Hal
tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar investor dalam melakukan

transaksi saham pada perusahaan pembiayaan (non bank) di Bursa Efek
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Jakarta selama periode penelitian hanya memperhatikan besarnya dividen
yang diperoleh dari sejumlah modal yang diinvestasikan oleh penisahaan,
tetapi tidak mempertimbangkan suku bunga deposito, kurs dollar, laba per
lembar saham dan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk
menghasilan laba.

5.2. Saran

1. Bagi Investor

Bagi investor yang akan menanamkan investasinya pada pemsahaan
pembiayaan (non bank) sebaiknya hams benar-benar teliti dalam menganalisa
saliam sehingga mendapatkan keuntungan sesuai dengan

yang diharapkan.

Faktor eksternal yang terdiri dari tingkat bunga dan nilai tukar dollar AS dan
faktor internal yang terdiri dari rasio Earning Per Share dan Return On
Invesment juga belum mampu memberikan kontribusi terhadap harga saham,
maka sebaiknya kedua faktor ini tidak perlu diperhatikan dalam melakukan

investasi sebelum adanya bukti secara empiris mempenganihi harga saham.
2. Saran Penelitian Lanjutan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna.
Untuk itu peneliti membenkan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya
periode penelitian yang digunakan ditambah sehingga menghasilkan infonnasi

yang lebih mendukung. Jumlah sampel yang digimakan dapat ditambah dan
dapat diperluas ke beberapa sektor pemsahaan. Jumlah rasio keuangan yang

58

59

dijadikan sebagai model penelitian diperbanyak sehingga nantinya diharapkan
kesimpulan yang diperoleh lebih sempurna.
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