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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1   Kesimpulan 

 

 

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel tingkat suku bunga SBI, harga 

minyak dunia, harga emas dunia dan kurs US Dollar berpengaruh secara signifikan, 

baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Indeks LQ45. Berdasarkan hasil 

analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa tingkat suku 

bunga SBI berpengaruh negatif terhadap Indeks LQ45. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa harga minyak 

dunia berpengaruh positif terhadap Indeks LQ45. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa harga emas dunia 

berpengaruh positif terhadap Indeks LQ45. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa kurs US Dollar 

berpengaruh negatif terhadap Indeks LQ45. 

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa variabel tingkat 

suku bunga SBI, harga minyak dunia, harga emas dunia dan kurs US Dollar 

berpengaruh secara bersama – sama atau simultan terhadap Indeks LQ45. 
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5.2   Saran 

 

Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai pengaruh tingkat suku bunga SBI, 

harga minyak dunia, harga emas dunia dan kurs US dollar terhadap Indeks LQ45 

maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi investor yang hendak berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, hendaknya 

memperhatikan pergerakan keempat variabel tersebut. Sebab berdasar 

perhitungan pada bab IV, diperoleh nilai Adjusted R square adalah sebesar 

0,937, ini berarti bahwa variasi dari variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini mampu menjelaskan 93,7 % variabel dependen. Sehingga 

pergerakan Indeks LQ45 dapat diprediksi dari pergerakan keempat variabel 

independen tersebut. 

2. Para investor pasar modal disarankan agar lebih mencermati pergerakan harga 

emas dunia. Hal ini didasari berdasarkan perhitungan, dari keempat variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini, variabel yang memiliki 

pengaruh paling besar terhadap Indeks LQ45 adalah variabel harga emas 

dunia. Ini dapat dilihat dari koefisien variabel harga emas dunia yang sudah 

distandarisasi pada persamaan regresi yang memiliki nilai 0,327 atau 32,7 % 

dan merupakan nilai yang paling besar dibandingkan variabel lainnya. Hal ini 

berarti bahwa setiap perubahan harga emas dunia akan mempengaruhi 

pergerakkan Indeks Saham LQ45.  
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5.3  Keterbatasan Penelitian 

 

Beberapa keterbatasan penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Variabel makro ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini belum 

sepenuhnya menunjukkan kondisi perekonomian secara makro di Indonesia. 

2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Saham 

LQ45. Penggunaan Indeks Saham LQ45 sebagai indikator pasar saham di 

Indonesia yang dipengaruhi variabel – variabel tersebut belum mencerminkan 

kondisi pasar saham yang sebenarnya. 

 

5.4    Saran Penelitian Lanjutan 

 

Bagi penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut : 

1. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain agar hasil analisis 

lebih memperlihatkan pengaruh faktor – faktor makro ekonomi dunia terhadap 

perkembangan bursa saham suatu negara.  

2. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data bulanan, untuk 

penelitian selanjutnya dapat digunakan data harian sehingga mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih akurat. 

3.  Pada penelitian ini pilihan indeks yang digunakan adalah Indeks LQ45,  

 disarankan pada penelitian selanjutnya menggunakan IHSG sebagai 

 perbandingan sehingga mampu mendapatkan gambaran yang lebih lengkap 

 mengenai kondisi pasar modal di Indonesia.  


