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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Perusahaan dalam indeks SRI-Kehati merupakan perusahaan yang 

memiliki kinerja lingkungan yang sangat baik. Penelitian ini dilakukan 

dengan menganalisis harga penutupan IHSG, LQ45 dan Sri-Kehati untuk 

mendapatkan nilai return pasar, portofolio LQ45 dan sampel saham 

individual yang diturunkan dari data tersebut. Kinerja saham antara SRI-

Kehati/saham hijau dengan saham biasa dilakukan dengan pendekatan 

terhadap risiko yang menyertainya, sehingga menghasilkan 3 (tiga) 

kesimpulan, yaitu : 

1. Terdapat perbedaan antara return saham antara SRI-Kehati (LQ45)  

dengan return saham non SRI (LQ45) antara periode 2014-2016. Dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai return saham Sri-Kehati berbeda tidak 

signifikan terhadap return saham LQ45. Sehingga tujuan penelitian ini 

terpenuhi yaitu ada perbedaan return antara saham-saham SRI-Kehati 

(LQ45) dan saham non SRI (LQ45) dalam periode 2014-2016. 

2. Terdapat perbedaan antara risiko saham SRI-Kehati (LQ45) dengan risiko 

saham non SRI (LQ45) dalam periode 2014-2016. Dalam penelitian ini 

menunjukkan risiko saham SRI-Kehati (LQ45) berbeda signifikan 

daripada risiko saham non SRI (LQ45). Risiko saham-saham SRI-Kehati 

(LQ45) cenderung lebih rendah risikonya daripada tingat risiko saham non 

SRI (LQ45). Sehingga tujuan penelitian ini terpenuhi yaitu ada perbedaan 
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risiko antara saham-saham SRI-Kehati (LQ45) dan risiko saham non SRI 

(LQ45) dalam periode 2014-2016.  

3. Terdapat perbedaan antara kinerja saham SRI-Kehati (LQ45) dengan 

saham non SRI (LQ45) dalam periode 2014-2016. Penelitian ini 

memperlihatkan bahwa kinerja saham SRI-Kehati (LQ45) berbeda tidak 

signifikan daripada kinerja saham non SRI (LQ45). Tujuan penelitian ini 

terpenuhi yaitu ada perbedaan antara kinerja saham SRI-Kehati (LQ45) 

dengan saham non SRI (LQ45) dalam periode 2014-2016. 

5.2. Saran 

Saran yang dikemukakan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi perusahaan yang belum terdaftar pada Sri-Kehati agar lebih bisa 

berkomitmen dan mendorong upaya yang berkesinambungan, serta memiliki 

operasi perusahaan yang menjaga lingkungan hidup, sosial masyarakat dan 

manajemen perusahaan yang baik,  sehingga dapat masuk dan terdaftar menjadi 

emiten di saham Sri-Kehati, karena perusahaan yang di dalam daftar merupakan 

perusahaan dengan kinerja baik dan risiko yang tergolong kecil dibandingkan 

dengan saham biasa. 
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2. Bagi Pihak Investor 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber 

informasi untuk acuan dan pertimbangan pengambilan keputusan investor dalam 

berinvestasi. Untuk investor “risk averse” hendaknya berinvestasi di kategori 

saham IHSG. Sedangkan untuk investor “risk neutral”  hendaknya berinvestasi 

pada kategori saham Sri-Kehati. Untuk investor “risk seeker” dapat memilih 

berinvestasi di kategori saham nonSri-LQ45 dengan risiko yang tinggi. 




