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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh yang 

diberikan oleh inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar terhadap earnings per 

share perusahaan di sektor mining dan sektor infrastructure dan transportation di 

Bursa Efek Indonesia. Periode data yang digunakan untuk mendukung penelitian 

ini dimulai dari tahun 2008 hingga 2014. Persamaan regresi yang diperoleh dari 

penelitian ini sebagai berikut. 

LN_EPS1 = -1.192645 + 0.168 LN_INF1 – 1.12 LN_BI_RATE1 + 0.366 LN_EX1  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan uji f, ditemukan jika variabel bebas yang terdiri atas 

inflasi, tingkat suku bunga Bank Indonesia, dan nilai tukar tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yang merupakan 

earnings per share perusahaan di sektor mining dan infrastructure. Hal 

ini didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0.086 yang berada diatas 

nilai critical 0.05.  

2. Berdasarkan uji t, ditemukan jika inflasi dan nilai tukar tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap earnings per share dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0.107 dan 0.408 yang berada di atas nilai 

critical 0.05. Sedangkan tingkat suku bunga Bank Indonesia 

berpengaruh secara signifikan terhadap earnings per share dengan 
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tingkat signifikansi sebesar 0.013 yang berada di bawah nilai critical 

0.05.  

3. Setelah melihat hasil pengujian koefisien determinasi, penulis 

menyimpulkan jika variabel bebas hanya menjelaskan variabel terikat 

sebesar 7% dan 93% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan maka 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi akademisi 

Menggunakan variabel makroekonomi yang berbeda. Terdapat banyak 

variabel makroekonomi yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian. 

Variabel-variabel tersebut berupa investasi, pengeluaran pemerintah, 

ekspor-impor, pendapatan nasional dan masih banyak lagi. Selain itu, 

terdapat banyak sektor industri menurut klasifikasi Bursa Efek 

Indonesia yang dapat diteliti. Salah satu sektor yang dapat diteliti lebih 

lanjut adalah Sektor Manufaktur yang merupakan gabungan dari sektor 

industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. 

2. Bagi Investor 

Peneliti berharap agar investor menjadi lebih fleksibel dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan keadaan 

suku bunga yang sedang diberlakukan. 
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