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BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kurs rupiah terhadap harga saham dengan
profitabilitas sebagai intervening pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar
di BEI periode 2011 – 2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurs rupiah tidak berpengaruh terhadap harga saham, yang artinya perubahan
pada variabel kurs rupiah tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap
perubahan harga saham. Hal ini dapat dikarenakan kebijakan dan strategi
yang dibuat perusahaan telah mengantisipasi perubahan kurs rupiah sehingga
perubahan kurs rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham
tersebut, selain itu hasil ini juga menunjukkan bahwa investor tidak terlalu
memperhatikan nilai tukar dalam mengambil keputusan investasi pada
perusahaan sektor pertambangan sehingga perubahan pada nilai tukar tidak
terlalu berpengaruh signifikan pada permintaan dan penawaran saham.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasar modal indonesia masih dalam
bentuk semi kuat (Semi strong ) dimana harga saham dapat mencerminkan
informasi akuntansi akan tetapi belum dapat mencerminkan informasi
makroekonomi diluar perusahaan. Hasil penelitian ini tidak berhasil
mendukung hipotesis.
2. Kurs rupiah berpengaruh terhadap EPS, perubahan pada nilai kurs rupiah akan
mempengaruhi perubahan pada EPS perusahaan. Berdasarkan teori,
perubahan pada komponen makroekonomi salah satunya adalah kurs rupiah,
akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena
itu, maka penelitian ini berhasil mendukung hipotesis.
3. EPS berpengaruh terhadap harga saham. Artinya, perubahan pada EPS
perusahaan akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Berdasarkan hasil
analisis

ditemukan

bahwa

kenaikan

pada

EPS

perusahaan

akan

mengakibatkan kenaikan pada harga saham perusahaan. Hal ini dikarenakan
investor akan lebih tertarik dengan imbal balik yang lebih besar dari
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perusahaan sehingga akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham.
Perusahaan denga EPS yang tinggi akan menarik lebih banyak investor
sehingga dikarenakan permintaan yang tinggi maka harga saham perusahaan
yang bersangkutan akan ikut bertambah. Hasil penelitian ini berhasil
mendukung hipotesis.
4. Tidak terdapat pengaruh kurs rupiah terhadap harga saham melaui EPS, yang
artinya EPS tidak Signifikan dalam menjelaskan pengaruh Kurs terhadap
harga saham. Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung hipotesis yang
diajukan.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kurs rupiah terhadap harga saham dengan
profitabilitas sebagai intervening pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar
di BEI periode 2011 – 2015 dan simpulan yang dibuat, maka penulis memberikan saran
diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan periode penelitian 5 tahun yaitu 2011 – 1015
sehingga untuk jangka panjang pengaruh antar variabel yang diteliti perlu diuji
kembali.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel makroekonomi
dan indikator penilaian kinerja keuangan lain untuk menguji pengaruh
antarvariabel terhadap harga saham perusahaan. Selain itu, diharapkan
pemilihan variabel dapat membuat penelitian menggunakan probability
sampling sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir dan berlaku untuk
populasi.
3. Dengan adanya pengaruh perubahan kurs terhadap EPS memberikan gambaran
kepada perusahaan untuk mengamati ekspektasi perubahan kurs dan
menerapkan strategi untuk mengantisipasi resiko perubahan kurs tersebut
sehingga perusahaan tetap dapat bertahan dalam menjalankan operasinya
4. Untuk pihak eksternal perusahaan (investor, analis,dll.) penelitian ini
memberikan informasi bahwa EPS merupakan salah satu komponen yang
penting dalam menilai ekspektasi dalam perubahan harga saham perusahaan.
Namun demikian faktor lain selain EPS juga perlu dianalisis kembali agar
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analisis yang dilakukan dapat menjelaskan bagaimana perubahan harga saham
terbentuk.

Febi Romadoni , 2017
PENGARUH KURS RUPIAH TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE
2011-2015
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

