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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana inflasi, tingkat suku 

bunga, nilai tukar rupiah, dan return saham, serta seberapa besar pengaruh secara 

parsial dan simultan inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap 

return saham pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2010-2014. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat inflasi, tingkat 

suku bunga, nilai tukar rupiah, dan return saham pada perusahaan properti 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014 

mengambarkan kondisi yang fluktuatif.  

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial inflasi dan 

tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap return saham. Sedangkan 

untuk variabel nilai tukar rupiah menunjukan pengaruh yang positif 

terhadap return saham. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan besarnya 

inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah dalam memberikan konstribusi 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel return saham. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan meningkatan 

minat investor terhadap perusahaan, maka perusahaan dituntut harus 

mampu meningkatnya kinerja perusahaan secara optimal.  Dalam hal ini 

manajemn perusahaan juga harus memiliki tindakan preventif atas risiko 

yang akan terjadi terkait dengan tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan 

nilai tukar rupiah yang memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan 

dan berdampak pada harga saham perusahaan, serta return saham yang 

akan diperoleh oleh investor. 

2. Bagi Investor  

Sebelum berinvestasi, untuk investor disarankan agar dapat melihat 

kondisi perkembangan kinerja perusahaan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Seperti halnya dalam menganalisis kinerja perusahaan 

ketika perokonoiman nasional atau global mengalami inflasi, penetapan 

tingkat suku bunga perbankan, dan nilai tukar rupiah terhadap valuta 

asing. Karena faktor-faktor tersebut akan sangat berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya dapat mengganti atau 

menambah variabel seperti konidis keuangan perusahaan seperti rasio-

rasio keuangan dan tidak terpaku hanya pada variabel yang ada dalam 

penelitian ini. 

b. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya dapat menggunakan 

perusahaan di sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

atau dapat menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

c. Disarankan dapat mengguanakan periode penelitian yang lebih panjang 

dan menggunakan periode penelitian dengan tahun terbaru. Hal-hal 

tersebut dimaksudkan agar memberikan gambar yang luas dan terkini 

mengenai kondisi suatu perusahaan yang diteliti. 

 

 

 


