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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Gambaran inflasi selama periode tahun 2006-2010 secara umum 

berfluktuasi, tetapi terkendali. Lonjakan dan fluktuasi harga komoditas 

dunia yang berimbas pada kenaikan BBM dalam negeri telah 

menyebabkan inflasi meningkat cukup besar. Lonjakan inflasi tahun 

2008 ini, terutama dipicu oleh krisis yang terjadi di Amerika yang 

berdampak kepada perekonomian Indonesia yang menyebabkan naiknya 

kembali harga barang-barang komoditi dalam negeri dan tingginya harga 

minyak di pasar dunia yang menyebabkan beban subsidi BBM dalam 

negeri yang disediakan dalam APBN 2008 tidak mencukupi, sehingga 

dikhawatirkan akan mengganggu kesinambungan fiskal pemerintah. 

Tingkat inflasi mencerminkan kenaikan harga barang-barang secara 

umum. Inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor yang secara garis besarnya 

dibagi menjadi dua yakni tekanan inflasi yang berasal dari sisi 

permintaan dan sisi penawaran. 

2. Gambaran profitabilitas yang diukur oleh Return On Asset (ROA) 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2006-2010 

relatif berfluktuatif. Dimana peningkatan maupun penurunannya tidak 

terlalu besar, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap perusahaan 

dapat menghasilkan Return On Asset (ROA) pada periode 2006-2010. 

Meskipun nilai Return On Asset (ROA) yang dihasilkan setiap 
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perusahaan berbeda-beda. Peningkatan nilai Return On Asset (ROA) 

disebabkan adanya peningkatan jumlah EAT dan total asset perusahaan. 

Sedangkan penurunan nilai Return On Asset (ROA) disebabkan 

perusahaan mengalami kerugian atau EAT yang dihasilkan perusahaan 

menurun sementara total asset perusahaan meningkat. Naik turunnya 

Return On Asset (ROA) perusahaan akan berpengaruh terhadap harga 

saham. Jika Return On Asset (ROA) perusahaan tinggi, maka akan 

menarik minat investor untuk berinvestasi karena analisis Return On 

Asset (ROA) ini merupakan teknik yang lazim digunakan oleh investor 

untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

Sehingga apabila permintaan saham di pasar modal meningkat, begitupun 

dengan harga saham yang ikut meningkat. Dari tahun 2006-2010 nilai 

Return On Asset (ROA) tertinggi diperoleh PT. Multi Bintang 

Indonesia, Tbk. sedangkan perusahaan yang perkembangan harga 

sahamnya terendah yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang 

pada tahun 2006 menjadi perusahaan Return On Asset (ROA) terendah 

dan selama tahun 2007-2010 PT. Davomas Abadi, Tbk. 

3. Gambaran perkembangan harga saham perusahaan pada industri food 

and beverage yang terdaftar di BEI periode 2006-2010 relatif 

berfluktuatif. Dimana peningkatan maupun penurunannya tidak terlalu 

besar, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap perusahaan dapat 

menghasilkan perkembangan harga saham pada periode 2006-2010 

meskipun perkembangan harga saham yang terjadi pada setiap 
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perusahaan berbeda-beda. Peningkatan nilai perkembangan harga saham 

disebabkan adanya kenaikan closing price perusahaan. Sedangkan 

penurunan nilai perkembangan harga saham juga disebabkan adanya 

penurunan closing price perusahaan. Naik turunnya perkembangan harga 

saham perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan investor untuk 

berinvestasi. Jika nilai perkembangan harga saham perusahaan tinggi, 

maka permintaan saham di pasar modal pun akan meningkat. Selama 5 

periode berturut-turut yaitu dari tahun 2006-2010 nilai perkembangan 

harga saham tertinggi diperoleh PT. Davomas Abadi, Tbk. pada tahun 

2006, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tahun 2007, PT. 

Parasidha Aneka Niaga, Tbk. pada tahun 2008, dan PT. Mayora 

Indah, Tbk. pada tahun 2009-2010. Sedangkan perusahaan yang memili 

perkembangan harga saham terendah yaitu PT. Sekar Laut, Tbk. yang 

mengalami perkembangan harga saham terendah pada tahun 2006 dan 

2007, PT. Davomas Abadi, Tbk. pada tahun 2008, PT. Ultrajaya Milk, 

Tbk. pada tahun 2009, dan PT. Parasidha Aneka Niaga, Tbk. pada 

tahun 2010. 

4. Dilihat dari Ftabel 4,02 < Fhitung 5,381 dengan nilai P 0,008 < 0,05 

menunjukkan bahwa inflasi dan profitabilitas memiliki pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap perkembangan harga saham. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Widayani dan Dian 

(Jurnal USM Vol.9 No.1 Januari 2010) yang menyimpulkan bahwa 

ROA dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Besarnya 
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pengaruh yang diberikan inflasi dan profitabilitas terhadap 

perkembangan harga saham sebesar  adalah 14,0% dan sisanya sebesar 

(100% - 14,0%) = 86,0% oleh faktor-faktor lain. Dengan demikian, 

variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

memicu perkembangan harga saham perusahaan pada industri food and 

beverage yang terdaftar di BEI periode 2006-2010.  

5. Koefisien regresi inflasi sebesar -15,117. Artinya apabila inflasi 

mengalami kenaikan maka dapat menurunkan perkembangan harga 

saham perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 

2006-2010, begitupun sebaliknya. Inflasi memiliki pengaruh negative 

dan signifikan terhadap perkembangan harga saham, hal ini ditunjukan 

dengan nilai -ttabel (-1,675) > thitung (-2,163) dengan nilai signifikansi 

0,012 < 0,05 (signifikan). Karena inflasi yang tinggi akan menjatuhkan 

harga saham, hal ini disebabkan karena kenaikan harga barang secara 

umum. Kondisi ini mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang 

akan menjadi semakin tinggi. Harga jual yang tinggi akan menyebabkan 

menurunnya daya beli, hal ini akan mempengaruhi keuntungan 

perusahaan dan akhirnya berpengaruh terhadap harga saham yang 

mengalami penurunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian Ellen dan Syarah (Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.13 

No.2, 2 Agustus 2011 : 107-118),  serta teori Gitman (2001:183) yang 

menyatakan bahwa tingginya inflasi yang terjadi di suatu negara akan 

menurunkan harga saham. Namun berbanding terbalik dengan hasil 
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penelitian Sugeng (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Vol.18 

No.13 Nov 2010) yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap harga saham. Perbedaan ini kemungkinan 

disebabkan oleh sampel dan variabel dependen lainnya yang digunakan 

untuk memprediksi perkembangan harga saham. 

6. Koefisien regresi profitabilitas sebesar 2,412. Artinya apabila 

profitabilitas mengalami kenaikan maka perkembangan harga saham pun 

akan meningkat, begitupun sebaliknya. Hasil uji hipotesis adalah nilai 

ttabel 1,675 < thitung 1,911 (H0 ditolak) dengan nilai signifikansi 0,062 > 

0,05 (tidak signifikan). menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan 

yang diukur oleh Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perkembangan harga saham. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Meilinda dan Widyarti (Diponegoro Journal 

Of Management Vol. 1 No. 2, 2012: 67-79) dan Sunardi (Jurnal 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Vol. 2 No. 1 Mei 2010 : 

70-92) yang menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Disisi lain I G. K. A. ULUPUI (Jurnal Riset 

Akuntansi Indonesia – Universitas Udayana, Vol. 2 No. 2, Juli 2007 : 

230-250), Widayani dan Dian (Jurnal USM Vol.9 No.1 Januari 

2010), dan Siti Rijah (Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi - 

Unversitas Komputer Indonesia) yang menyimpulkan bahwa ROA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Perbedaan ini 

kemungkinan disebabkan sampel dan variabel dependen lainnya yang 
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digunakan, khususnya penggunaan jenis rasio profitabilitas. Meskipun 

tidak signifikan, bukan berarti investor dapat mengabaikan rasio 

profitabilitas yang diukur oleh ROA untuk memprediksi perkembangan 

harga saham perusahaan pada industri food and beverage. Menurut 

Lukman (2000:121), kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih dari aktiva yang digunakan akan berdampak pada pemegang 

saham perusahaan. ROA akan dapat menyebabkan apresiasi dan 

depresiasi harga saham karena ROA yang semakin bertambah 

menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik, maka semakin 

meningkat pula harga saham perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

5.2 Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Pemilihan indikator variabel Profitabilitas hanya menggunakan 

Return On Asset (ROA). 

2. Unit analisis penelitian terbatas, yaitu pada sektor food and beverage 

saja. 

3. Periode yang diteliti hanya 5 tahun. 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan kepada perusahaan agar selalu memberikan laporan 

keuangan yang bersifat objektif, relevan, dan dapat diuji keabsahannya 

sehingga dapat meyakinkan para investor dalam pengambilan keputusan 

untuk membeli saham perusahaan. 

2. Bagi calon investor dan investor 

Bagi calon investor maupun investor yang ingin menginvestasikan 

sahamnya pada suatu perusahaan, sebaiknya melihat terlebih dahulu 

kondisi dan perkembangan makro ekonomi, terutama inflasi. Agar 

keputusan investasi dilakukan tepat dan menghasilkan keuntungan. Tidak 

hanya faktor makro ekonomi yang harus diperhatikan, namun kondisi 

perusahaan yang akan dipilih juga sangat penting. Dalam hal ini, investor 

harus menempatkan saham yang akan ditanamkannya pada perusahaan 
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yang tepat. Untuk melihat kondisi perusahaan apakah tepat untuk dipilih 

adalah dengan menilai kondisi laporan keuangan perusahaan tersebut 

diantaranya dengan melihat rasio profitabilitas yang diukur selain dengan 

Return On Asset (ROA). Namun hanya dengan melihat perkembangan 

inflasi dan kondisi laporan keuangan perusahaan tidak cukup, apalagi 

terbatas hanya dengan 2 variabel saja untuk dijadikan bahan informasi 

dalam pengambilan keputusan investasi. Maka sebaiknya calon investor 

maupun investor memperhatikan banyak aspek seperti kondisi makro 

ekonomi dan fundamental lainnya yang dapat mempengaruhi 

perkembangan harga saham. 

3. Bagi peneliti lainnya 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan harga saham perusahaan food and 

beverage selain makro ekonomi inflasi yang diteiliti dalam penelitian ini. 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mempertimbangkan 

variabel lainnya guna menyempurnakan penelitian ini seperti, kurs mata 

uang asing, Gross Domestic Product (GDP), dan SBI. Sedangkan untuk 

rasio profitabilitas dengan indikator Return On Asset (ROA) yang diteliti 

dalam penelitian ini, sebaiknya menambahkan atau menggunakan lebih 

banyak rasio keuangan. Selain itu, tidak hanya terbatas pada analisis 

fundamental saja tetpai juga analisis teknikal. Sehingga diharapkan 

informasi yang mempengaruhi perkembangan harga saham perusahaan 

pada industri food and beverage dapat lebih lengkap dan menyeluruh. 


