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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Dengan hasil yang didapat peneliti dapat memberikan kesimpilan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian perbandingan ini terdapat perbedaan profitabilitas dari 

variabel ROE antara perusahaan yang tergabung dalam indeks JII, LQ45 

dan KOMPAS100. Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan nilai dari hasil 

uji anova p-value (Sig) sebesar 0.01 < 0.05 (α). sedangkan untuk rasio 

likuiditasnya tidak terdapat perbedaan karena p-value (Sig) nya lebih besar 

dari 0.05. Dengan adanya perbedaan profitabilitas perusahaan tersebut 

maka akan meningkatkan minat investor dalam berinvestasi terutama pada 

perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi. 

2. Hasil penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan likuidias antara perusahaan yang tergabung 

dalam indeks JII, LQ45 dan KOMPAS100 karena nilai p-value (Sig) uji F 

lebih besar dari siginifikan dengan taraf 5%. Perbedaan tersebut 

ditunjukkan dengan  nilai dari p-value (Sig) uji F dari Current Ratio 

sebesar 0.983 > 0.05(α)  dan variabel cash ratio dengan p-value (Sig) uji F  

sebesar 0.750 > 0.05(α). Dari hasil penelitian ini berarti perusahaan yang 

masuk dalam indeks JII, LQ45 dan KOMPAS dianggap mempunyai 

kemampuan yang sama dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
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3. Hasil penelitian dikatakan bahwa perusahaan yang masuk dalam indeks 

LQ45 lebih baik dibandingkan dengan perusahaan dalam indeks JII 

ditunjukkan dengan nilai p Sig (2-tailed) sebesar 0.03 lebih kecil dari  0.05 

(α) dan hasil t negative sebesar -2.111 yang membutikan bahwa 

perusahaan dalam LQ45 lebih baik dari pada JII. Hasil penelitian ini 

didukung juga dari data fakta yang ada yaitu indeks LQ45 dari tahun 2010 

dan 2011 selalu berada pada tingkatan pertama dengan pertumbuhannya 

pada tahun 2010 sebesar 35% dan tahun 2011 sebesar 26%. Dari hasil 

tersebut maka sebaiknya berinvestasi pada perusahaan yang masuk dalam 

LQ45 karena mempunyai profitabilitas yang tinggi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada para investor sebelum menginvestasikan saham pada suatu 

perusahaan agar lebih selektif menentukan perusahaan mana yang 

lebih menguntungkan. Berdasarkan hasil penelitian ini investor lebih 

baik berinvestasi pada perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 

karenapindeks tersebut mempunyai profitabilitas yang tinggi. 

2. Bagi manajemen perusahaan sebaiknya meningkatkan profitabilitas 

dan likuiditas perusahaan karena akan mempengaruhi minat investor 

dalam berinvestasi. 

3. Pada skripsi ini peneliti hanya membatasi penelitiannya pada dua rasio 

keuangan yaitu profitabilitas dan likuiditas sedangkan untuk 

memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat maka dibutuhkan 
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analisa pada semua rasio keuangan, hal ini karena keterbatasan 

peneliti. 

 


