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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka hasil yang 

diperoleh dan dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:  

 1. Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap return saham Automotive and 

Allied Products. Hal ini menandakan bahwa apabila tingkat inflasi 

mengalami kenaikan, maka return saham Automotive and Allied Products 

akan mengalami kenaikan. 

 2. Nilai Tukar rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh negatif terhadap 

return saham Automotive and Allied Products. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

akan menurunkan return saham Automotive and Allied Products. 

3. Tingkat Suku Bunga SBI tidak cukup bukti berpengaruh terhadap return 

saham Automotive and Allied Products. Hasil penelitian ini menunjukkan 

suku bunga SBI tidak mempengaruhi return saham Automotive and Allied 

Products. 

B. SARAN 

 Dari kesimpulan yang telah dibuat, saran yang dapat diberikan penulis 

berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan antara lain: 
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1. Bagi Investor  

 Dalam melakukan suatu investasi di pasar modal sebaiknya para 

investor memperhatikan informasi dan juga faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi return saham. Serta memperhatikan faktor global seperti 

informasi atau berita-berita dalam negeri atau luar negeri yang berdampak 

secara tidak langsung terhadap mekanisme perubahan harga. 

2. Bagi perusahaan sektor otomotif 

 Hasil ini dapat dijadikan pertimbangan dimana perusahaan sektor 

otomotif dapat lebih peka lagi terhadap faktor fundamental dan informasi 

lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan otomotif tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Dapat mempertimbangkan tambahan variabel-variabel lainnya baik dari 

eksternal maupun internal perusahaan yang dapat mempengaruhi return 

saham, seperti GNP, Sentimen Investor, harga minyak dunia dan lain-lain 

sehingga penelitian bisa menghasilkan informasi yang lebih kompeten. 

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada satu 

industri yaitu industri otomotif yang terdaftar di BEI. Maka Peneliti 

selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk melakukan 

penelitian terhadap lebih banyak industri lain yang terdaftar di BEI. 

c. Penelitian ini dilakukan pada periode 2010-2016, untuk peneliti 

selanjutnya dapat mempertimbangkan waktu penelitian yang lebih 

panjang sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menghasilkan data 

yang lebih akurat. 


