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BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Hasil pengujian data yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam bab 

sebelumnya mendasari pengambilan kesimpulan penelitian berjudul 

“KOINTEGRASI BURSA SAHAM AMERIKA, CHINA, JEPANG, KOREA 

SELATAN DAN INDONESIA PERIODE 2011-1015”. Simpulan ini 

didasarkan pada hasil pengujian kointegrasi Johansen untuk menguji saling 

keterkaitan atau hubungan jangka panjang bursa saham di Amerika, China, 

Jepang, Korea Selatan dan Indonesia periode Januari 2011 sampai Desember 2015 

yang sebelumnya dilakukan uji akar unit (Unit Root Test) dengan menggunakan 

uji Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk menguji stasioneritas setiap bursa 

saham di Amerika, China, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia. 

Berikut kesimpulan dari penelitian ini:  

1. Hasil uji korelasi memberikan hasil dari lima bursa saham di Amerika, 

China, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia, Korea dan China memiliki 

korelasi silang yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain 

sebesar 0.998167. Sementara Jepang dan Amerika memiliki korelasi silang 

paling rendah sebesar 0.996881. Namun kesepuluh pasang tersebut tetap 

memiliki kekuatan hubungan korelasi yang sangat kuat (>0,75 -0,99). 

2. Pengujian stasioneritas dilakukan dengan uji akar unit (Unit Root Test). 

Hasil uji akar unit memberikan hasil bahwa data time series untuk indeks 

harga saham lima bursa saham di Amerika, China, Jepang, Korea Selatan 

dan Indonesia masing-masing stasioner atau dengan kata lain terintegrasi 

pada level series yang berarti data tersebut dapat digunakan untuk uji 

selanjutnya yaitu uji kointegrasi. 
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3. Pengujian kointegrasi dilakukan dengan pengujian integrasi bursa saham 

secara keseluruhan dengan Johansen’s Cointegration Approach. 

Berdasarkan pengujian Johansen’s Cointegration Approach memberikan 

hasil bahwa kelima bursa saham memiliki hubungan keseimbangan jangka 

panjang. 

 

5.2  Keterbatasan 

 Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan, adapun 

keterbatasan yang dimiliki penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini hanya terbatas pada data historis harga saham lima 

negara yaitu Amerika, China, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia. 

Tidak semua bursa saham yang ada di dunia dan dari setiap negara 

hanya diwakili oleh satu indeks karena indeks tersebut memiliki 

entitas yang paling lengkap.  

2) Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian dari tahun 2011 

hingga tahun 2015. Rentang waktu yang relatif singkat sehingga 

memungkinkan membuat jumlah data menjadi terbatas dan dapat 

mempengaruhi hasil sebuah penelitian. 

3) Penelitian ini hanya menguji hubungan jangka panjang atau 

kointegrasinya saja. 

 

5.3  Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1) Bila investor sudah berinvestasi di Indonesia, sebaiknya investor juga 

berinvestasi dibursa saham di luar kawasan Amerika, Jepang, China, 

Korea Selatan dan Indonesia untuk meminimalkan risiko (diversifikasi 

portofolio). 
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2) Kointegrasi juga memberikan dampak positif, yaitu karena adanya lag 

(perbedaan waktu) antara kelima bursa saham di Amerika, China, Jepang, 

Korea Selatan dan Indonesia, jika investor percaya teori kointegrasi ini 

benar maka investor hanya tinggal melihat apa yang terjadi pada 

pembukaan indeks bursa saham yang lebih awal dibuka, apakah bearish  

atau bullish sehingga investor dapat merencanakan dan menentukan lebih 

awal perilaku apa yang akan dipilih, apakah jual atau beli saham.  


