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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perusahaan perbankan 

yang go public di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 untuk masing-

masing perusahaan sangat berfluktuasi dengan tingkat rata-rata perolehan 

CAR ke-14 perusahaan yang menjadi sampel penelitian mayoritas diatas 

tingkat rasio minimum berdasarkan peraturan BI No.6/2004. Hal ini 

menandakan bank-bank tersebut berada dalam kategori sehat. 

2. Perkembangan harga saham pada perusahaan perbankan yang go public di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 mengalami fluktuasi. Harga saham 

tertinggi periode 2009-2011 berturut-turut diperoleh PT Bank Central Asia 

Tbk sebesar Rp 8000/lembar saham. Sedangkan nilai harga saham terendah 

terjadi pada tahun 2009 dihasilkan oleh PT Bank Eksekutif Internasional Tbk 

sebesar Rp 64/lembar saham. 

3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia sebesar 19.80% 

dan sisanya sebesar 80.20% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yang tidak diteliti. Berdasarkan pengujian hipotesis, 

terlihat bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 3.143 > 2.02, maka Ho. 

Artinya, terdapat pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia. 

 



 

 

61 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat, 

antara lain: 

1.  Bagi para investor sebaiknya tidak menggunakan informasi mengenai Capital 

Adequacy Ratio (CAR) saja yang dapat mempengaruhi harga saham 

melainkan semua aspek baik aspek fundamental ataupun teknikal. Melalui 

analisis aspek teknikal, investor dapat menggunakan data atau catatan 

mengenai pasar itu sendiri dan berusaha mengakses permintaan dan 

pemawaran suatu saham tertentu atau pasar tertentu secara keseluruhan. 

Sedangkan melalui aspek fundamental diharapkan calon investor akan 

mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya menjadi 

milik investor. 

2. Rasio-rasio keuangan bank yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang 

sehingga belum bisa mewakili rasio-rasio keuangan yang dapat menganalisa 

kondisi dari suatu perusahaan perbankan dalam hal hubungannya dengan 

memprediksi harga saham. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi harga saham untuk menambah literatur keakuratan informasi 

yang dibutuhkan selain penelitian pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap harga saham. Faktor-faktr tersebut seperti rasio keuangan selain CAR 

yaitu KAP, BOPO, LDR, selanjutnya tingkat inflasi, kondisi politik dan tarif 

pajak. 


