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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Setelah melihat pergerakan harga saham dari masing-masing emiten yang 

sahamnya diperhitungkan dalam indeks SRI-KEHATI periode November 

2013 sampai dengan April 2016 tidak terlihat penurunan yang begitu tajam 

dan hal ini menunjukan harga saham dari masing-masing emiten relatif stabil. 

2. Dari 30 emiten yang sahamnya diperhitugkan dalam indeks SRI-KEHATI 

yang terdaftar di BEI, hanya 14 perusahaan yang masuk dalam kandidat 

portofolio. Perusahaan itu dipilih berdasarkan kriteria dimana perusahaan 

tersebut bukan perusahaan keuangan dan perusahaan yang secara continue 

atau berkelanjutan masuk dalam indeks SRI-KEHATI selama periode 

pengamatan, yaitu dari November 2013 sampai dengan April 2016. 

3. Ke 14 emiten yang terpilih masuk ke dalam kandidat portofolio yaitu AALI, 

ADHI, ASII, GJTL, INDF, KLBF, LSIP, PGAS, PJAA, PTBA, SMGR, 

TINS, TLKM, dan UNVR. Saham-saham ini akan dipilih lagi untuk 

membentuk suatu susunan portofolio optimal berdasarkan Model Indeks 

Tunggal yaitu yang memiliki expected return paling tinggi dan risiko paling 

rendah. 

4. Perhitungan Return untuk setiap saham individu tidak menambahkan data 

dividen yang dibayarkan karena data harga saham yang digunakan adalah 
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data bulanan dan dihitung menurut rata-rata geometrik untuk memperhatikan 

rata-rata tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. 

5. Anggota portofolio yang baru terdiri dari empat saham perusahaan. Keempat 

saham tersebut adalah saham AALI, GJTL, PGAS dan PTBA. Tingkat 

pengembalian yang diharapkan dari portofolio tersebut lebih besar dan risiko 

yang mungkin terjadi dari portofolio juga lebih minimal dibanding dengan 

saham individu. 

6. Pemilihan perusahaan tersebut berdasarkan pada pengukuran nilai excess 

return untuk penentuan apakah saham itu layak untuk diinvestasikan atau 

tidak dan membandingkan nilai ERB dengan cut off point. Jika nilai ERB 

kecil dari cut off point maka saham tersebut tidak layak untuk diinvestasikan. 

7. Hasil dari ekspektasi pengembalian portofolio dikatakan normal karena 

bernilai positif. Walaupun nilainya lebih kecil dari risiko portofolio, hal ini 

diharapkan dapat memberikan keuntungan dimasa yang akan datang bagi 

investor yang berinvetasi pada keempat saham yang dibentuk menjadi satu 

portofolio tersebut. Nilai risiko dari portofolio yang didapat telah 

membuktikan bahwa dengan membentuk portofolio saham, risiko yang ada 

dapat diminimalkan dan sesuai dengan tujuan pembuatan portofolio itu 

sendiri dimana nilai risiko yang didapat jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai risiko jika berinvestasi pada satu saham saja. 

5.2 Batasan Penelitian 

1. Pada penelitian ini subyek penelitian akan difokuskan pada data harga saham 

perusahaan yang diperhitungkan dalam indeks SRI-KEHATI. 
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2. Penelitian ini menggunakan data harga bulanan saham selama 3 tahun, mulai 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. 

5.3  Saran 

 Dengan melihat hasil penelitian bab V maka penulis memberikan saran yang 

mungkin akan berguna baik untuk investor maupun pihak-pihak lain. Saran-saran 

tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk para calon investor hendaknya memperhatikan beberapa aspek, 

diantaranya kondisi makro negara, kecenderungan pasar, riwayat perusahaan, 

prospek yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan, dan faktor-faktor 

penggerak harga saham lainnya. Portofolio hanyalah salah satu dari beberapa 

pertimbangan untuk berinvestasi. 

2. Selanjutnya selain mempertimbangkan hal-hal di atas, sebaiknya investor 

juga melakukan penilaian terhadap masing-masing saham dengan melihat 

kecenderungan pergerakan harga saham setiap bulannya minimal satu tahun 

atau dua tahun, untuk melihat apakah saham tersebut mengalami penurunan 

harga saham, stabil atau malah mengalami kenaikan dari setiap bulannya. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data harga saham 

harian perusahaan untuk akurasi data dan menambah jumlah kelompok 

industri perusahaan sebagai bentuk diversifikasi, dan menambah jumlah 

sampel perusahaan. 

4. Selain itu untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel 

perusahaan berdasarkan pada industri yang berbeda sehingga perhitungan 

kombinasi portofolionya diharapkan lebih akurat dan sesuai dengan asumsi 
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dari Markowitz bahwa sebaiknya seorang investor melakukan diversifikasi 

portofolio yaitu berinvestasi pada beberapa saham dengan beberapa jenis 

industri berbeda. 


