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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi berganda untuk menguji secara bersama - sama maupun 

parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari 

penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan seperti berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, telah ditemukan 

bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, 

dan nilai tukar rupiah secara bersama – sama berpengaruh 

signifikan terhadap return indeks  sektor property & real estate. 

Sedangkan secara parsial dalam penelitian ini menemukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga 

tidak berpengaruh terhadap return indeks sektor properti & real 

estate. Sedangkan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan 

terhadap return indeks sektor property & real estate. 

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap return indeks 

sektor property & real estate secara parsial selama tahun 2009 – 

2012. 
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3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak 

berpengaruh dan signifikan terhadap return indeks sektor property 

& real estate secara parsial selama tahun 2009 – 2012. 

4. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat suku bunga 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return indeks sektor 

property & real estate secara parsial selama tahun 2009 – 2012. 

5. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika berpengaruh dan signifikan terhadap 

return indeks sektor property & real estate secara parsial selama 

tahun 2009 – 2012. 

6. Dalam variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah mampu 

menjelaskan besarnya pengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

return indeks sebesar 29.1%. Sedangkan sisanya sebesar 70.9% 

dijelaskan oleh faktor – faktor lainnya yang tidak dimasukkan 

dalam model regresi. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam 

penelitian, antara lain : 

1. Dalam penelitian ini menggunakan data berupa bulanan periode 

Januari 2009 hingga Desember 2012 baik itu untuk data variabel 

independen maupun variabel dependen. Namun kenyataannya 
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untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak tersedia data bulanan, 

namun hanya tersedia data triwulan. Sehingga peneliti 

menggunakan data bulanan Neraca Perdagangan Indonesia (NPI).  

2. Dalam penelitian ini periode pengamatan yang digunakan adalah 

dari tahun 2009 hingga 2012. Selama periode tersebut masih 

terdapat adanya gangguan ekonomi akibat krisis global pada tahun 

2008 sehingga dampaknya masih terasa selama periode penelitian. 

Namun dampak dari krisis global tersebut tidak berdampak banyak 

pada sektor property & real estate yang setiap tahunnya jumlah 

permintaan investasi pada sektor ini selalu meningkat. 

3. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yaitu 

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan 

nilai tukar rupiah. Namun dalam uji heteroskedastisitas masih 

terdapat variabel independen yaitu tingkat inflasi yang signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen dengan nilai 

sebesar 0.015. Namun hasil tersebut kecil sekali untuk kejadian 

heteroskedastisitas. Hal  ini dikarenakan tidak semua variabel 

independen menunjukkan gejala heteroskedastisitas, karena 

variabel lainnya menunjukkan homoskedastisitas yang 

pengaruhnya tidak signifikan. Selain itu, model ini tidak digunakan 

untuk melakukan estimasi return saham – saham sektor property 

& real estate, tetapi hanya digunakan untuk melihat seberapa besar 
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pengaruh perubahan variabel X dalam menjelaskan pengaruh 

variabel Y. Dengan hasil ini maka asumsi ini dapat dikatakan 

bahwa gejala heteroskedastisitas dalam model ini diabaikan.  

4. Dalam penelitian hanya menggunakan empat variabel makro 

ekonomi sebagai variabel independennya yaitu pertumbuhan 

ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika. Sehingga diharapkan dalam penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan variabel makro ekonomi lainnya 

maupun mikro ekonomi. 

5.3 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Variabel dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel 

makro saja yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat 

suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Dimana hasilnya hanya nilai 

tukar rupiah yang berpengaruh terhadap return indeks sektor 

properti & real estate. Selain dari keempat variabel tersebut, 

return indeks bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk itu, perlunya 

menambah variabel lain selain variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini seperti kebijakan pemerintah, harga minyak dunia, 

kondisi perekonomian international, dan harga minyak dunia. 
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2. Untuk investor, pentingnya untuk memperhatikan variabel makro 

ekonomi. Karena situasi ekonomi yang kondusif dapat 

memberikan kepastian investasi yang lebih baik lagi. Namun 

sebaliknya, ekonomi yang kurang kondusif akan menimbulkan 

efek negatif bagi dunia investasi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, dari hasil penelitian ini diharapkan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kemungkinan 

variabel lain seperti mikro ekonomi serta faktor – faktor lainnya 

yang dapat mempengaruhi return indeks seperti Debt Equity Ratio 

(DER) dan Return On Equity (ROE). Diharapkan juga untuk 

menambah periode penelitian lebih lama lagi dengan periode tahun 

terbaru, peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk meneliti objek 

penelitian pada sektor yang lainnya di Bursa Efek Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

  




