
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh saham

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-

2013 terdapat 5 saham perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Dari hasil perhitungan saham perusahaan Bank Negara Indonesia Tbk. memiliki

rata-rata capital gain dan rata-rata total return terbesar dari seluruh sampel, yaitu

sebesar 0,455 untuk rata-rata capital gain dan 0,469 untuk rata-rata total return.

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan selisih antara capital gain dan total

return hanya 0,014 artinya investor lebih baik memprioritaskan keuntungan

berupa capital gain dibandingkan dengan total return.

Saham perusahaan Bank Mandiri Tbk. memiliki rata-rata capital gain dan rata-

rata total return terbesar kedua dari seluruh sampel, yaitu sebesar 0,338 untuk

capital gain dan 0,352 untuk total return. Saham perusahaan Bank Centra Asia

Tbk. memiliki rata-rata capital gain dan rata-rata total return terbesar ketiga dari

seluruh sampel, yaitu sebesar 0,258 untuk capital gain dan 0,269 untuk total

return. Saham perusahaan Bank Rakyat Indonesia Tbk. memiliki capital gain dan
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total return terbesar keempat dari seluruh sampel, yaitu sebesar 0,199 untuk

capital gain dan 0,214 untuk total return. Saham perusahaan Bank Danamon Tbk.

memiliki rata-rata capital gain dan total return terendah dari seluruh sampel, yaitu

sebesar 0,105 untuk capital gain dan 0,120 untuk total return.

Dari hasil penggambaran garis kelayakan Tahun 2009-2013 terdapat tiga saham

yang berada diatas garis SML, yaitu saham perusahaan Bank Negara Indonesia

Tbk. berada pada E(R) sebesar 0,0391 dan beta sebesar 1,299, Bank Mandiri Tbk.

berada pada E(R) sebesar 0,0294 dan beta sebesar 1,304 ,dan Bank Centra Asia

Tbk. berada pada E(R) sebesar 0,0225 dan beta sebesar 0,907. Ketiga saham

tersebut berada diatas garis SML artinya saham tersebut menguntungkan bagi

investor dan layak untuk dipilih.

Terdapat dua saham yang berada dibawah garis SML, yaitu Bank Rakyat

Indonesia Tbk. berada pada E(R) sebesar 0,0178 dan beta sebesar 1,404 dan Bank

Danamon Tbk. berada pada E(R) sebesar 0,0100 dan beta sebesar 0,648, artinya

saham tersebut tidak layak dipilih dan tidak menguntungkan bagi investor.

Setelah dilakukan perhitungan dengan Capital Asset Pricing Model pada saham

perusahaan perbankan yang tercatat di Indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI Tahun

2009-2013, terdapat tiga saham perusahaan perbankan yang layak dijadikan

portofolio efisien. Perusahaan tersebut yaitu Bank Negara Indonesia Tbk., Bank

Mandiri Tbk., dan Bank Centra Asia Tbk. besarnya total return masing-masing

saham yang layak dijadikan portofolio efisien adalah Bank Negara Indonesia

Tbk. sebesar 46,9% , Bank Mandiri Tbk. sebesar 35,2%, dan Bank Centra Asia

Tbk sebesar 26,9%.
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5.2 Saran

Bagi investor maupun calon investor dalam melakukan proses investasi pada

suatu perusahaan harus mempunyai informasi yang cukup dan lebih selektif dalam

mengambil keputusan investasi. Sebaiknya investor menanamkan dananya pada

saham perusahaan Bank Negara Indonesia Tbk., saham perusahaan Bank Mandiri

Tbk., dan saham perusahaan Bank Centra Asia Tbk. Investor sebaiknya tidak

melakukan investasi pada saham perusahaan Bank Rakyat Indonesia Tbk., dan

saham perusahaan Bank Danamon Tbk. Dikarenakan selama periode penelitian

perusahaan tersebut memiliki rata-rata capital gain dan rata-rata total return

terendah dari seluruh saham. dan berdasarkan dengan penggambaran garis

kelayakan sektor perbankan Tahun 2009-2013 saham perusahaan Bank Rakyat

Indonesia Tbk., dan Bank Danamon Tbk. berada dibawah garis SML yang artinya

saham tersebut tidak menguntungkan atau tidak layak untuk diinvestasikan.


