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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan tingkat pengembalian secara signifikan dalam 

berinvestasi di saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Terdapat perbedaan risiko secara signifikan dalam berinvestasi di 

saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Jika tidak menghilangkan data outlier maka tidak terdapat 

perbedaan risiko per unit return secara signifikan namun jika 

dengan menghilangkan data outlier maka terdapat perbedaan risiko 

per unit return secara signifikan. 

4. Saham BABP merupakan saham yang memberikan tingkat 

pengembalian yang paling tinggi dan juga mempunyai risiko yang 

paling tinggi selama periode penelitian. Sedangkan saham MCOR 

dan saham BDMN merupakan saham yang mempunyai risiko per 

unit return yang paling tinggi selama periode penelitian. 
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5. Tidak terdapat perbedaan tingkat pengembalian secara signifikan 

dalam berinvestasi di valuta asing. 

6. Terdapat perbedaan risiko secara signifikan dalam berinvestasi di 

valuta asing. 

7. Tidak terdapat perbedaan risiko per unit return secara signifikan 

dalam berinvestasi di valuta asing. 

8. Mata uang AUD memberikan tingkat pengembalian yang paling 

tinggi selama periode penelitian. Sedangkan mata uang JPY 

merupakan mata uang yang mempunyai risiko dan risiko per unit 

return yang paling tinggi selama periode penelitian. 

9. Jika tidak menghilangkan data outlier maka terdapat perbedaan 

tingkat pengembalian secara signifikan dalam berinvestasi diantara 

saham perbankan dan valuta asing. Jika dengan menghilangkan 

data outlier maka tidak terdapat perbedaan tingkat pengembalian 

secara signifikan dalam berinvestasi diantara saham perbankan dan 

valuta asing. 

10. Terdapat perbedaan risiko dalam berinvestasi diantara saham 

perbankan dan valuta asing. 
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11. Tidak terdapat perbedaan risiko per unit return dalam berinvestasi 

diantara saham perbankan dan valuta asing. 

12. Berinvestasi di saham perbankan mempunyai tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan berinvestasi 

di valuta asing.  

13. Berinvestasi di saham perbankan mempunyai risiko yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan valuta asing. 

14. Berinvestasi di valuta asing mempunyai risiko per unit return yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan berinvestasi di saham perbankan. 

 

Penelitian ini juga membuat kesimpulan bahwa keberadaan data 

outlier dapat memberikan pengaruh dalam beberapa uji hipotesis untuk 

mengambil kesimpulan. Sehingga terdapat perbedaan hasil kesimpulan dalam 

penelitian ini. Namun ada beberapa uji hipotesis yang tidak dipengaruhi oleh 

keberadaan dari data outlier tersebut. Sehingga keputusan hipotesis yang 

diambil pun tidak terdapat perbedaan. 
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5.2 Saran 

 Berikut ini penulis ingin memberikan saran bagi penelitian selanjutnya: 

1. Periode waktu penelitian mungkin bisa diperpanjang dengan maksud agar 

perbandingan hasil dari tingkat pengembalian, risiko dan risiko per unti return 

lebih tepat. 

2. Penelitian selanjutnya mungkin bisa menambahkan instrumen investasi yang 

lain seperti reksadana, obligasi dan instrumen investasi yang lainnya. 
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