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V. KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Variabel Return on Equity dan Economic Value Added secara serentak 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham perusahaan perbankan yang listing 

di BEI Periode 2004-2008 dengan taraf 5%. Dengan koefisien determinasi sebesar 

69,9% menyatakan bahwa ROE dan EVA berpengaruh sebesar 69,9 % sedangkan 

sisanya sebesar 30,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti inflasi dan SBI. Pada 

periode tersebut inflasi Indonesia mengalami fluktuasi, dimulai dengan inflasi 

sebesar 6,4% pada tahun 2004 kemudian meningkat menjadi 17,1% pada tahun 

2005 lalu mengalami penurunan pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 6,6% dan 

6,7% dan meningkat lagi pada tahun 2008 sebesar 11%. Inflasi dan harga saham 

memiliki hubungan berbanding terbalik, apabila terjadi kenaikan inflasi maka 

harga saham akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung untuk tidak 

menginvestasikan dananya.  

 

Untuk mengatasi inflasi pemerintah akan melakukan kebijakan moneter 

meningkatkan suku bunga tabungan. Hal ini terlihat pada data yang menunjukkan 

bahwa pada tahun 2004 SBI sebesar 7,43%, lalu meningkat pada tahun 2005 
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sebesar 12,75%, kemudian mengalami penurunan menjadi 9,75% dan 8% pada 

tahun 2006 dan 2007 yang kemudian meningkat lagi menjadi 10,83% pada tahun 

2008. SBI dan harga saham memiliki hubungan berbanding terbalik, apabila suku 

bunga sebagai portofolio bebas resiko tinggi (Rf tinggi) maka harga saham akan 

turun karena return yang ditawarkan oleh saham akan menjadi lebih kecil dan 

tidak menguntungkan sehingga investor akan memilih untuk menyimpan uangnya 

di bank yang menawarkan return tinggi dan tidak beresiko. 

 

b. Hanya variabel EVA yang berpengaruh signifikan pada taraf 5% terhadap 

perubahan harga saham, sedangkan variabel yang lain yaitu ROE tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan 

perbankan yang listing di BEI Periode 2004-2008. Hal ini dimungkinkan karena 

ROE tidak memperhitungkan biaya modal yang berasal dari utang sehingga 

membuat ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selain itu, masih ada 

faktor lain yang mempengaruhi harga saham seperti inflasi dan SBI yang telah 

penulis jelaskan sebelumnya. 

 

5.2. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya 

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah sedikitnya jumlah data yang diamati 

karena hanya terbatas pada saham–saham yang masuk dalam kategori perusahaan 

perbankan yang listing di BEI Periode 2004-2008, sehingga dari segi jumlah 

dirasa kurang mewakili terhadap populasi yang ada, sehingga penulis memberikan 

saran sebagai berikut : 

a. Untuk peneliti yang tertarik dengan tema yang sama bisa dikembangkan 
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dengan menambah jumlah data yang diteliti sehingga hasil yang diperoleh 

lebih dapat mencerminkan kondisi sebenarnya di Bursa Efek Indonesia, 

b. Untuk peneliti yang berikutnya agar dapat menambahkan variabel penelitian 

sehingga lebih dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari pasar modal di 

Indonesia sehingga dapat digunakan oleh investor sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam melakukan pembelian saham. 

c. Memperhatikan faktor lain dari harga saham selain faktor internal perusahaan 

seperti inflasi dan SBI karena hal tersebut bisa saja menjadi faktor yang lebih 

berpengaruh daripada faktor internal perusahaan. 
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