
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pengaruh variabel makro ekonomi terhadap indeks LQ 

45 di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2007 – Mei 2010 tidak mendukung 

hipotesis awal, bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat inflasi,tingkat 

suku bunga SBI, nilai tukar rupiah terdahap US dollar, dan money supply terhadap 

indeks LQ 45 baik secara parsial maupun simultan. Karena secara parsial hanya 

variabel kurs dan tingkat suku bunga yang berpengaruh secara negetif signifikan 

terhadap indeks LQ 45. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:

1. Secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara Tingkat Inflasi, 

Kurs, Tingkat Suku Bunga dan Money supply terhadap return saham 

perusahaan pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2007 – 

Mei 2010. Hal ini ditunjukan dari nilai F hitung yang lebih besar dari F 

tabel (6.96 > 2.10)

2. Secara parsial ada pengaruh negatif signifikan antara Kurs terhadap return 

saham perusahaan pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode Januari 



2007 – Mei 2010. Hal ini ditunjukan dari nilai t hitung yang lebih besar 

dari t tabel (4.266 > 1.68).

3. Secara parsial ada pengaruh negatif signifikan antara Tingkat Suku Bunga 

terhadap return saham perusahaan pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

periode Januari 2007 – Mei 2010. Hal ini ditunjukan dari nilai t hitung 

yang lebih besar dari t tabel (2.296 > 1.68).

4. Dari hasil perhitungan dapat dilihat nilai Adjusted R2 sebesar 0.408821 

yang berarti. Tingkat suku bunga BI rate dan kurs dapat menjelaskan 

variasi indeks LQ 45 dalam penelitian ini sebesar 40,88%. Sedangkan 

sisanya 59,12% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dicantumkan pada 

model.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka saran-saran yang dapat diberikan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi investor yang ingin berinvestasi di pasar modal atau menanamkan 

saham pada perusahaan yang masuk kedalam LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia sebaiknya memperhatikan informasi-informasi mengenai Kurs 

Nilai Tukar Rupiah trhadap US dollar dan Tingkat Suku Bunga yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Apabila Kurs dan Tingkat Suku Bunga 

naik, maka sebaiknya investasi dialihkan ke pasar uang, karena return 
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yang didapat akan lebih besar dan lebih aman daripada investasi di pasar 

modal

2. Bagi perusahaan apabila ingin melakukan kebijakan  seperti kebijakan 

ekspor dan impor atau kebijakan pengambilan pinjaman, sebaiknya harus 

mengkaji dulu seberapa besar beban yang akan ditanggung perusahaan 

dengan mempelajari pergerakan Kurs dan Tingkat Suku Bunga BI. Agar 

kebijakan yang diambil tidak memberatkan perusahaan pada masa yang 

akan datang.

3. Bagi pemerintah sebaiknya memperhatikan faktor makroekonomi yang 

ada dan melakukan kebijakan-kebikajan moneter yang mendukung 

kegiatan investasi untuk menarik minat investor baik dari dalam maupun 

luar negeri.
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