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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh tiga 

variabel makroekonomi yaitu tingkat inflasi (INFLATION), tingkat bunga 

(INTEREST), dan investasi swasta (INVEST) terhadap harga saham sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Temuan penulis menunjukkan bahwa 

variabel fundamental tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Persamaan regresi yang dihasilkan dalam 

penelitian ini adalah. 

HARGAINF = 0,360 – 0,013 INFLATION – 0,641 INTEREST + 0,009 INVEST 

 Selain itu, kesimpulan dalam penelitian ini adalah. 

1. Berdasarkan uji F tingkat inflasi, tingkat bunga, dan investasi swasta tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi. Hal ini dilihat dari nilai p(value) sebesar 0,073 dan 

nilai ini lebih besar dibanding nilai critical (α = 0,05). 

2. Berdasarkan uji statistik t, dapat disimpulkan bahwa hanya tingkat bunga 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI.  

3. Setelah melakukan uji korelasi Pearson dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat lemah antara harga saham infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi dengan tingkat bunga. Terdapat hubungan positif 
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dan kuat antara tingkat bunga dan inflasi. Terakhir, ditemukan hubungan 

positif dan sangat lemah antara investasi swasta dan tingkat inflasi. 

4. Koefisien determinasi (R2) yang diperoleh setelah analisis regresi yaitu 

1,5% atau dengan kata lain model regresi yang dihasilkan mampu 

menjelaskan variabel harga saham sebesar 1,5%. Sisanya sebesar 98,5% 

dijelaskan oleh variabel lain selain ketiga variabel makroekonomi tersebut.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi akademisi 

Untuk penelitian mendatang, penulis memberikan saran agar 

sebaiknya peneliti menambahkan variabel makroekonomi lainnya. 

Tandelilin (2010) mengungkapkan bahwa ada 4 indikator makroekonomi 

lain yang menjadi indikator pergerakan harga saham seperti Produk 

Domestik Bruto, kurs Rupiah, anggaran defisit, dan neraca perdagangan 

dan pembayaran. Peneliti juga dapat menguji bagaimana pengaruh analisis 

teknikal terhadap harga saham.  

2. Bagi investor 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat bunga berpengaruh 

terhadap harga saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang 

terdaftar di BEI. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar investor 

mengamati pergerakan tingkat bunga sebagai pertimbangan untuk 

mengambil keputusan investasi sehingga bisa mendapatkan keuntungan 
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yang optimum. Selain itu sebaiknya investor mulai mempertimbangkan 

untuk menggunakan metode analisis teknikal dalam proses pengambilan 

keputusan investasi. 

3. Bagi pemerintah 

Tingkat bunga dikendalikan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia 

sebagai pengendali kebijakan moneter. Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan Bank Indonesia dapat menjaga kestabilan pasar modal melalui 

pengendalian tingkat bunga. Hal ini menjadi penting mengingat kestabilan 

pasar modal mencerminkan perekonomian yang stabil juga. 
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