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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, serta 

hasil perhitungan yang diperoleh dari persamaan regresi linier sederhana maupun 

perhitungan korelasi antara kedua variabel tersebut yang menunjukan diterimanya  

Ho, serta beberapa teori pendukung penelitian pada 5 (lima) Perusahaan-

perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 mengenai “Pengaruh Informasi Laporan 

Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Yang Tergabung Dalam LQ 45 Di 

Bursa Efek” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dilihat dari hasil analisis laporan keuangan, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa Profitabilitas perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 

mempunyai nilai rasio yang berbeda-beda dan hal ini di akibatkan oleh 

hasil dari kinerja manajemen dan kondisi dari tiap-tiap perusahaan yang 

berbeda, dapat juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang tidak menentu, 

serta banyaknya pesaing-pesaing sehingga membuat laba perusahaan turun 

atau naik. Sedangkan untuk Solvabilitas perusahaan-perusahaan yang 

tergabung dalam LQ 45 mengalami kenaikkan, dimana hal ini diakibatkan 

oleh naiknya total utang perusahaan-perusahaan untuk dapat menutupi 

kegiatan operasional perusahaan. Dan untuk likuiditas pada perusahaan-

perusahaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya 

utang lancar perusahaan namun tidak sebanding dengan peningkatan 

aktiva lancarnya. Tapi untuk PT Hanjaya Mandala Sampoerna memiliki 

tingkat rasio likuiditas yang baik, karena memiliki tingkat rasio di atas   

200 %. Bagi perusahaan-perusahaan lain kurang, tapi dapat ditutupi 

dengan hutang atau modal yang pada masing-masing perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan-perusahaan sudah cukup berperan dalam 

menilai kondisi keuangan perusahaan.  
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Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dimana hasil analisis laporan 

keuangan yang dilakukan untuk: 

1. Menentukan laba.  

2. Menentukan kebijakan Antisipasi utang. 

3. Efisiensi operasi. 

2. Dilihat dari hasil pengujian hipotetsis maka diperoleh kesimpulan bahwa 

laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan ternyata tidak 

berpengaruh  secara signifikan terhadap perubahan harga saham di Bursa 

Efek. Dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y = – 10,75 +  41,84 X. 

Persamaan tersebut menunjukan bahwa jika variabel x akan mengalami 

kenaikan sebesar 10 poin, maka variabel y akan mengalami penurunan 

sebesar 41,84 poin Dan dapat dilihat korelasi koefisien pearson ‘r’ yang 

nilainya  0.6142 ; dari fakta dapat disimpulkan bahwa korelasi kedua 

variabel tersebut tidak cukup kuat. Perubahan harga saham perusahaan 

pada bulan maret ternyata lebih tidak dipengaruhi oleh adanya laporan 

keuangan. Ho  diterima (berarti H1 ditolak) jika :  

- t tabel  ≤  t hitung  ≤ t tabel  atau  – 2,57  ≤  1,35    ≤   2,57 

Dalam hasil pengujian hipotesis yang menunjukan bahwa Ho diterima dan 

H1 ditolak, artinya laporan keuangan tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan. 

 

5.2.   Saran 

   Beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam melakukan suatu hal yang 

dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan yaitu: 

1. Perusahaan hendaknya menekan biaya seefisien mungkin khususnya beban 

pokok produksi yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dengan upaya 

tersebut diharapkan profitabilitas perusahaaan dapat optimal. Perusahaan 

juga hendaknya mendapatkan modal usaha dari pemilik bukan dari 

pinjaman bank agar komposisi utang dan modal tetap terjaga. Perusahaan 

juga hendaknya mengurangi pinjaman jangka pendeknya dan 

meningkatkan aktiva lancarnya. Berdasarkan penelitian yang penulis 
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lakukan, perusahaan hendaknya mempertahankan menggunakan analisis 

laporan keuangan  seperti profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas dalam 

menilai kondisi keuangan dan kinerjanya, karena analisis laporan 

keuangan berguna dalam penentuan laba di masa yang akan datang. 

2. Pengaruh informasi Laporan Keuangan terhadap perubahan harga saham 

di Bursa Efek. Harga saham di Bursa Efek Jakarta mengalami perubahan 

yang sulit diperkirakan karena menyangkut dengan banyak faktor yang 

terjadi. Penerbitan informasi laporan keuangan perusahaan yang 

diharapkan oleh para investor tidak mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham yang terjadi. Tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan 

investasi dalam melakukan pembelian saham di pasar modal. Sehingga 

investor harus melakukan suatu tindakan yang tanpa didasar dengan 

melakukan suatu pertimbangan dari faktor ekternal yang sedang terjadi. 

Dalam berinvestasi di Bursa Efek hendaknya para investor dapat berhati-

hati dalam mengambil keputusan berinvestasi, dari keuntungan yang akan 

diperoleh akan besar tetapi dapat pula mengalami kerugian yang besar. 

Sehingga keputusan yang diambil dalam berinvestasi harus melihat 

keadaan ekonomi makro, kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga apa 

yang diharapkan oleh investor akan mendekati dengan apa yang 

diharapkan dan menghindari kerugian yang cukup besar. 

3. Bagi akan yang melakukan penelitian sejenis tentang yang mempengaruhi 

perubahan harga saham perusahaan dengan menggunakan informasi 

Laporan Keuangan dan dapat dilakukan dengan memperluas sampel 

penelitian agar didapat hasil yang lebih dalam, sehingga dapat 

menggambarkan reaksi pasar terhadap perubahan harga saham perusahaan. 


