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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil yang didapat dari penelitian ini dirasa menjawab semua rumusan 

masalah yang telah dibuat dan dapat di urutkan menjadi : 

1. Bahwa memang hipotesis 1 terbukti karena perusahaan food and 

beverage selama periode pengamatan menghasilkan laba yang 

positif, dapat dilihat dari mean difference positif yang diperoleh. 

Dan menandakan bahwa perusahaan food and beverage memiliki 

stabilitas yang sangat bagus walaupun dilanda oleh isu isu ekonomi 

yang ada. 

2. Secara tiga tahun pengamatan hasil dari statistik yang dilakukan 

menyatakan bahwa kinerja laba perusahaan food and beverage 

tidak mengalami pertumbuhan yang significant, tetapi ini 

merupakan cara perusahaan food and beverage bertahan di isu isu 

ekonomi yang berada karena jika dilihat dari mean difference yang 

didapat tiap tahunnya tetap memiliki nilai yang positif. 

3. Aktivitas pasar saham perusahaan food and beverage juga 

mengalami penurunan selama periode pengamatan , sama halnya 

dengan pertumbuhan kinerja laba hal ini dapat dikarenakan 

banyaknya pelaku investor yang memang tidak banyak melakukan 

transaksi di pasar saham akibat isu isu ekonomi yang ada, sehingga 

mereka menahan semua keputusan dan tidak berani mengambil 

keputusan yang sangat besar untuk transaksi di pasar saham 

perusahaan subsektor food and beverage. 

4. Kinerja laba dan aktivitas pasar di perusahaan food and beverage 

terbukti memiliki relasi yang positif dan cenderung moderat dilihat 

dari analisis korelasi spearmannya , hal ini berarti bahwa memang 
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dari aktivitas pasar yang tinggi dapat menjadi suatu indikator 

bahwa perusahaan sedang mengalami hal yang baik dan patut 

untuk di perhatikan, dan aktivitas pasar yang tinggi juga bisa 

menjadi salah satu factor untuk mengambil keputusan karena 

dengan aktivitas pasar yang positif, kinerja laba perusahaan food 

and beverage juga akan mendapati hasil yang posiitif dan hal 

tersebut merupakan potensi yang bagus bagi para pelaku investor. 

5. Untuk korelasi antara pertumbuhan laba dengan pertumbuhan 

aktivitas pasar perusahaan food and beverage tidak memiliki 

korelasi yang positif, hal ini dikarenakan selama periode 

pengamatan sedang terjadi isu isu ekonomi yang melemahkan pasar 

saham. Tetapi pertumbuhan kinerja laba dan aktivitas pasar setiap 

tahunnya masih memiliki angka yang positif yang berarti 

perusahaan food and beverage memiliki stabilitas yang baik dan ini 

merupakan reaksi dari perusahaan food and beverage menghadapi 

isu isu ekonomi yang sedang terjadi. 

6. Kinerja laba yang dihasilkan di main board memang berbeda dan 

significant dengan development board, hal ini dapat dilihat dari 

mean difference yang didapat yaitu postif. Tetapi bukan berarti 

bahwa perusahaan di development board memiliki kinerja laba 

yang buruk, karena perusahaan food and beverage yang berada di 

development board juga mendapati kinerja laba yang positif hanya 

saja lebih kecil daripada perusahaan yang berada di main board.  

7. Pertumbuhan laba yang dihasilkan di main board dan development 

board tidak significant, hal ini berarti bahwa dikedua board 

memang sama sama mengalami pertumbuhan dan menandakan 

perusahaan di development board juga memiliki stabiltas yang baik 

dan juga dapat bersaing dengan perusahaan yang berada di main 

board. 
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8. Untuk pertumbuhan aktivitas pasar di kedua board secara statistik 

tidak ada beda yang significant hal ini terbukti bahwa memang 

sebenarnya main board maupun development board memiliki daya 

Tarik yang tinggi untuk para investor, Cuma memang pertumbuhan 

selama periode pengamatan mengalami penurunan di main board 

maupun development boardnya akibat isu isu ekonomi yang ada. 

9. Korelasi antara kinerja laba dengan aktivitas pasar di main board 

terbukti secara statistic berbeda dengan korelasi kinerja laba 

dengan aktivitas pasar di development board. Hal ini menunjukan 

memang bahwa main board memang banyak diminati oleh para 

investor dan hal ini mempengaruhi kinerja labanya secara positif. 

Sedangkan di development board para investor belum banyak yang 

menaruh perhatian di sini walaupun kinerja labanya juga 

menghasilkan angka yang positif. 

10. Sedangkan untuk korelasi antara pertumbuhan kinerja laba dengan 

pertumbuhan aktivitas pasar main board tidak berbeda dengan 

development board yang diakibatkan akibat lemahnya 

perekonomian selama periode pengamatan dan bentuk dari 

resistensi perusahaan food and beverage, pertumbuhan kinerja laba 

dan aktivitas pasar yang menurun akibat isu isu ekonomi 

didapatkan di kedua belah board baik main board maupun 

development board. 

Berdasarkan hasil pengujian diatas dan pembahasan yang telah dibuat peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa memang perusahaan food and beverages selama 

periode pengamatan menghasilkan laba yang signifikan walaupun dalam periode 

pengamatan merupakan periode dimana banyak isu isu ekonomi yang sedang 

terjadi dan juga ada relasi positif antara kinerja laba dengan aktivitas pasar di 

perusahaan food and beverages. 
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Dan ketika kita membagi menjadi dua board juga dapat disimpulkan bahwa 

memang ada perbedaan laba yang signifikan antara board 1 (main board) dengan 

board 2 (development board) dan juga ada perbedaan relasi antara kinerja laba 

dengan aktivitas pasar perusahaan food and beverages antara board 1 (main 

board) dengan board 2 (development board). 

Hasil penelitian juga dapat membenarkan bahwa perusahaan food and beverages 

dapat bertahan dari isu isu ekonomi karena dapat dilihat dari pertumbuhan dan 

kineja labanya walaupun dari tahun ke tahun selama periode pengamatan 

mengalami penurunan tetpai tetap menghasilkan laba yang positif , dan dalam 

aktivitas pasar yang menghasilkan angka negatif memang adalah dampak dari isu 

isu ekonomii yang sedang melanda pada periode pengamatan , akan tetapi tidak 

mempengaruhi kinerja perusahaan untuk tetap menghasilkan keuntungan , karena 

kembali ke tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. 

Dibandingkan dengan penelitian penelitian sebelumnya pengamatan antara kinerja 

laba dan aktivitas pasar sangat menarik untuk diamati karena belum ada di 

penelitian terdahulu yang mengangkat dua variable ini menjadi bahan untuk 

penelitian  , dan apalagi adanya 2 board yang berbeda dan peneliti juga meneliti 

berdasarkan dari 2 board tersebut dan membandingkannya. 

Dan secara keseluruhan dari hasil penelitian dapat disimpulkan memang bahwa 

kinerja laba dan aktivitas pasar perusahaan food and beverages saling terkait 

walaupun untuk pertumbuhan kinerja labanya dan pertumbuhan aktivitas pasar 

tidak significant karena adanya isu isu ekonomi pada periode pengamatan. Dan 

juga memang benar bahwa ada perbedaaan yang significant dan korelasi yang 

positif  dari kedua board yaitu main board dan development board di perusahaan 

food and beverages dan dapat dilihat dari kinerja laba dan aktivitas antara kedua 

board tersebut . 
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5.2 Keterbatasan penelitian 

Ada beberapa keterbatasan yang disadari peneliti dari penelitian tersebut : 

1. Penelitian ini hanya mengamati sampel kecil yaitu 14 karena bertujuan 

berfokus pada perusahaan di sektor food and beverages , dan penelitian 

ini sudah menggunakan alat uji statistik non parametrik yang sekiranya 

tepat untuk menguji dengan kondisi yang ada. 

2. Penelitian ini juga hanya menguji perusahaan food and beverages yang 

stabil ada di BEI selama periode pengamatan 2013 – 2015 hal ini 

disebabkan karena peneliti  ingin menguji perusahaan food and 

beverages yang secara data terbukti stabil dalam menghadapi masalah 

ekonomi dan tahun 2013 sampai 2015 adalah rentan waktu yang tepat 

karena banyak beberapa isu ekonomi yang sedang terjadi salah satunya 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atasa yaitu dengan akan di 

adakan MEA (masyarakat ekonomi asean). 

3. Penelitian ini hanya menggunakan nominal dari net income perusahaan 

food and beverages. 

5.3 Saran 

Saran dari hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya : 

Dapat mengamati perusahaan food and beverages dalam periode 

pengamatan yang lebih panjang dan juga dapat menggunakan seluruh 

perusahaan yang pernah ada di Bursa Efek Indonesia, atau bisa juga 

dapat meneliti dalam pengamatan yang lebih luas yaitu perusahaan di 

sektor consumer goods dan menggunakan rasio profitabilitas seperti 

return on asset atau return on equity. 

 

2. Bagi emiten : 

Secara menyeluruh penelitian ini menmbuktikan bahwa perusahaan 

food and beverages menghasilkan laba positif dalam periode waktu 
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yang tengah banyak isu ekonomi dan memang terbukti ada perbedaan 

laba dan relasi antara kinerja laba dengan aktivitas pasar di board 1 

(main board) dan board 2 (development board) , maka dari itu emiten 

di board 1 agar dapat mempertahankan kinerja perusahaannya dan 

perusahan di board 2 agar dapat lebih meningkatkan kinerja 

perusahaannya. 

 

3. Bagi investor : 

Bagi para investor melalui hasil penelitian , para investor dapat lebih 

menaruh perhatian kepada perusahaan food and beverages terutama 

yang berada di board 1 (main board) dan juga dapat melihat dari kinerja 

laba dan aktivitas pasarnya sebagai salah satu faktor untuk mengambil 

keputusan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




