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 BAB VI 

1 PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh suku bunga 

terhadap inflasi dan implikasinya terhadap harga saham. Perusahaan yang 

dijadikan sampel penelitian ini adalah 12 perusahaan sektor properti dan real 

estate yang terdaftar di BEI tahun 2008-2015 serta yang memenuhi kriteria-

kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan unit 

analisisnya adalah laporan tahunan (Annual Report) yang dilakukan perusahaan 

sampel. 

Dari hasil analisis data dengan  menggunakan LISREL, pengujian hipotesis, 

dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Normalitas distribusi data yang digunakan dalam penelitian dilihat 

dengan menggunakan uji Normalitas Multivariate yang menunjukkan 

bahwa distribusi data adalah normal, sehingga persyaratan normalitas 

terpenuhi. 

2. Berdasarkan nilai R sebesar 0.334 atau    33 % artinya suku bunga (X)  

mempengaruhi inflasi (Y)  hanya sebesar 33% sedangkan sisanya 67 % 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. 
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Namun secara itu, suku bunga (X) dan inflasi (Y) mempengaruhi harga 

saham (Z)  sebanyak 0,35 %, dilihat dari koefisien determinasi (R
2
) 

yaitu 0,35. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah 

untuk menguji apakah suku bunga berpengaruh terhadap inflasi. Hasil 

penelitian menunjukkan  nilai t-value sebesar -0,513 < t-tabel 1,96 dan 

koefisien jalur sebesar -11,10. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang digunakan (-0,513 <  1,96) , sehingga hasil ini tidak 

mendukung hipotesis yang diajukan dan tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Neni Mulyani (2014) yang menyatakan bahwa suku 

bunga berpengaruh negatif signifikan pada harga saham. Adapun suku 

bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham adalah kegiatan sektor 

riil di Tanah Air khususnya industri property tidak terlalu terkena imbas 

dari krisis yang terjadi di luar negeri seperti krisis keuangan global yang 

terjadi di AS dan kondisi ekonomi makro dalam  tahun pengamatan 

cendrung relatif stabil. 

4. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah 

untuk menguji apakah suku bunga berpengaruh terhadap inflasi. Hasil 

penelitian menunjukkan nilai t-value sebesar 6,899 > t-tabel 1,96 dan 

koefisien jalur sebesar 1,52. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang digunakan (6,899 > 1,96), sehingga hasil ini 

mendukung hipotesis yang diajukan. Tingkat bunga yang tinggi akan 

meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Selain 
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itu meningkatnya suku bunga akan mempengaruhi harga-harga barang 

dan jasa dipasar naik, baik secara perlahan maupun secara terus 

menerus, hal inilah yang akan berdampak pada tinggi berkembangannya 

laju inflasi.  

5. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah 

untuk menguji apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham. Hasil 

penelitian menunjukkan nilai t-value sebesar 0,079 < t-tabel 1,96 dan 

koefisien jalur sebesar 0,73.Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang digunakan (0,079 < 1,96), sehingga hasil ini tidak 

mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dheo Rimbano (2015) yang menyatakan inflasi tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini dikarenakan adanya inflasi 

tidak akan mempengaruhi bisnis properti untuk mengurangi kegiatan 

usahanya, adapun bisnis properti di Indonesia merupakan salah satu 

sektor yang berkembang pesat  dan hal inilah yang membantu 

meningkatnya pendaptan nasional dan mendorong perekonomian lebih 

baik serta mampu membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung 

dan berinvestasi. 
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6.2  Saran 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka 

diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan dan 

krateria pemilihan sample perbanyak. Menambahkan faktor-faktor lain 

sebagai variabel bebas dalam mempengaruhi harga saham selain suku 

bunga, seperti: kurs, harga minyak dunia, harga emas dan lain-lain dari 

luar perusahaan.  

2. Penelitian selanjutnya memperbanyak  ukuran sampel, memperpanjang 

periode pengamatan sehingga pengaruh dapat dilihat dari banyaknya 

perusahaan serta jangka waktu yang lebih panjang  untuk  mempertinggi 

daya uji empiris dan juga menggunakan objek penelitian yang lebih luas , 

tidak hanya pada perusahaan sektor properti dan real estate tetapi juga 

ditambah dengan  sektor perusahaan lainnya, karena semakin lama interval 

waktu dan semakin banyak sampel pengamatan maka semakin besar 

kesempatan untuk memperoleh informasi tentang variabel yang handal 

untuk melakukan peramalan yang lebih akurat. 

3. Investor dan calon investor diharapkan mengetahui informasi mengenai 

kinerja keuangan perusahaan dan faktor fundamental sebagai penilaian 

yang digunakan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi di dalam pasar modal. Bagi penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan faktor pengaruh lain yang dapat mempengaruhi harga 
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saham, karena masih banyaknya data yang ada dalam financial report yang 

dibutuhkan oleh para pihak luar sehingga dapat digunakan untuk 

mengukur return saham yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.  

 


