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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisis statistik dibagian 

sebelumnya terhadap variabel independen dan dependen yang 

digunakan dalam penelitian yaitu harga minyak, tingkat suku bunga (BI 

Rate), tingkat inflasi, kurs mata uang Rupiah terhadap Dollar AS dan 

return saham sektor industri logam dasar dan sejenisnya selama periode 

pengamatan tahun 2014 – 2018 maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perubahan tingkat Harga Minyak tidak berpengaruh terhadap 

perubahan Return Saham Sektor Industri Logam Dasar dan 

Sejenisnya.  

2. Perubahan tingkat Suku Bunga (BI Rate) tidak berpengaruh 

terhadap perubahan Return Saham Sektor Industri Logam Dasar 

dan Sejenisnya.  

3. Perubahan tingkat Inflasi berpengaruh terhadap perubahan 

Return Saham Sektor Industri Logam Dasar dan Sejenisnya. 

Bentuk hubungan antara tingkat Inflasi dan Return Saham Sektor 

Industri Logam Dasar dan Sejenisnya ini sendiri mempunyai 

hubungan negatif.  
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4. Perubahan nilai Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS 

berpengaruh terhadap perubahan Return Saham Sektor Industri 

Logam Dasar dan Sejenisnya. Bentuk hubungan antara Kurs 

Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS dan Return Saham Sektor 

Industri Logam Dasar dan Sejenisnya ini sendiri mempunyai 

hubungan negatif.   

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dari studi kasus yang dilakukan dalam 

periode pengamatan tahun 2014-2018 ini, maka beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan pada beberapa pihak yaitu antara lain: 

A. Saran Bagi Investor 

Sebagai seorang investor akan lebih baik untuk terus melakukan 

uji dan penelitian terdahulu sebelum mengambil strategi dan 

keputusan investasi. Tentunya dalam investasi pada perusahaan 

akan ada banyak hal yang perlu dipahami dalam menentukan 

untung-rugi saat berinvestasi pada saham tersebut. Untung-rugi 

ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal 

dari perusahaan itu sendiri. Saran saya bagi investor yaitu adalah 

lebih teliti dan cermat sebelum mengambil keputusan investasi 

dan dalam membuat strategi investasi, serta coba untuk 

melakukan pengujian sendiri sebelum berinvestasi pada suatu 

perusahaan karena berpegang pada hasil penelitian orang lain 
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dalam mengambil keputusan investasi sangatlah beresiko dan 

bisa jadi hasilnya dapat sangat berbeda bergantung pada objek 

penelitian dan waktu penelitiannya.  

Asumsi yang berdasarkan dari pandangan penelitian lainnya bisa 

jadi berbeda dengan apa yang akan kita teliti sehingga tidak dapat 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan kecuali kita yang 

melakukan penelitian itu sendiri sesuai dengan informasi apa 

yang akan kita capai. Khusus dalam sektor industri logam dasar 

dan sejenisnya ditahun 2014-2018 dari hasil peneltian ini 

ditemukan bahwa tingkat inflasi dan kurs mata uang Rupiah 

terhadap Dollar AS punya pengaruh terhadap perubahan return 

saham sektor industri logam dasar dan sejenisnya ini, dan oleh 

sebab itu untuk beberapa periode kedepan hasil penelitian ini 

dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan invetasi 

dalam industri logam dasar dan sejenisnya tersebut. 

B. Saran Bagi Akademisi 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, saran yang 

dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya agar hasil penelitian 

lebih konkret dan menjadi estimator yang lebih handal lagi 

sebagai alat penguji pengaruh dari faktor-faktor makro ekonomi 

dan variabel tambahan lainnya seperti Harga Minyak terhadap 

return saham pada industri logam dasar dan sejenisnya, yaitu 

dengan menambahkan variabel independen maupun mengganti 
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variabel independen lainnya, dan juga memperpanjang waktu 

periode pengamatan pada penelitian sehingga dapat 

menghasilkan estimator yang lebih akurat dan konkret untuk 

dapat diaplikasikan di dunia bisnis dan pendidikan kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


