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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil 

analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Produk Domestik Bruto (PDB)  tidak mempunyai pengaruh  yang 

signifikan terhadap nilai indeks saham sektoral mining (JKMING), jadi 

tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. PDB memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap consumer goods (JKCONS) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.  

2. Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks 

harga saham sektoral (IHSS) mining dan consumer goods di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.  

3. Suku bunga riil tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga 

saham sektoral (IHSS) mining dan consumer goods yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Hal ini  tidak sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 

4. Kurs Rupiah terhadap US$ mempunyai pengaruh negatif  yang cukup 

siginifikan terhadap nilai indeks harga saham sektoral (IHSS) mining dan 

consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

 

Analisis Pengaruh ..., Filibretus Leonardus Rengka, FB UMN, 2013



82 
 

Berikut adalah tabel kesimpulan : 

Variabel 

Pengaruh 

Mining  Consumer Goods 

PDB Tidak ada Ada (postif) 

Inflasi Tidak ada Tidak ada 

Suku bunga Tidak ada Tidak ada 

Kurs Rp/US$ Ada (negatif) Ada (negatif) 

Tabel 5.1 Tabel Kesimpulan 

5.2 Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian makan peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepada para investor untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan 

dalam investasi. Investor maupun calon investor untuk lebih 

memperhatikan tren pasar yang sedang berlangsung  dengan 

memperhatikan pertumbuhan makro ekonomi dan kebijakan pemerintah. 

Dan juga memperhatikan informasi pendukung lain supaya para investor 

tidak mendapat kerugian dalam pasar modal khususnya invetasi saham. 

2. Bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut dengan topik sejenis 

disarankan melakukan kajian terhadap variabel lain seperti tingkat 

pengangguran, cadangan devisa dan faktor-faktor yang berasal dari luar 

negeri seperti harga minyak dunia, dan lain-lain. Serta memperpanjang 

periode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. 

3. Bagi peneliti yang akan meneliti untuk lebih memperdalam kajian variabel 

independen yang ada disarankan dengan menganalisis pengaruhnya 

terhadap indek saham lain atau sektor industri lain yang belum pernah 

dilteliti sebelumnya.  
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