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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data statistik, pengujian hipotesis, dan 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1 Secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham pada 

PT. Unilever Indonesia Tbk. Artinya, perubahan inflasi tidak akan 

menyebabkan perubahan terhadap harga saham PT. Unilever 

Indonesia Tbk. 

2 Secara parsial nilai tukar kurs dollar US tidak berpengaruh terhadap 

harga saham pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Artinya, perubahan 

nilai tukar kurs dollar US tidak akan menyebabkan perubahan 

terhadap harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk. 

3 Secara parsial tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga 

saham pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Artinya, perubahan tingkat 

suku bunga tidak akan menyebabkan perubahan terhadap harga saham 

PT. Unilever Indonesia Tbk. 

4 Secara simultan inflasi, nilai tukar kurs dollar US, dan tingkat suku 

bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham pada PT. Unilever 

Indonesia Tbk.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian ini hanya hanya menggunakan data 5 tahun terakhir dan 

data yang digunakan adalah data tahunan sehingga kurang mencerminkan 
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kondisi pasar dan perusahaan sebenarnya, akan lebih baik jika data yang 

digunakan adalah data bulanan agar dapat mencerminkan keadaan pasar 

dan perusahaan yang sebenarnya. 

 

 

5.3 Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas kita dapat 

melihat bahwa teori yang diungkapkan para ahli atau penulis tidak dapat 

diterapkan dalam harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk karena saham 

perusahaan tersebut bersifat defensif. Artinya, harga saham PT. Unilever 

Indonesia Tbk tidak akan dipengaruhi oleh perubahan variabel 

makroekonomi. 

 

5.4 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran-

saran yang penulis sampaikan adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan harus tetap waspada dengan perubahan variabel 

makroekonomi diluar variabel makroekonomi yang diteliti supaya 

kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar. 

2. Bagi Investor 

Disarankan untuk memilih PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai salah 

satu pilihan dalam pembentukan portofolio karena perusahaan 

tersebut termasuk saham defensif. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya 

Disarankan untuk menggunakan rentang periode pengamatan yang 

lebih lama atau menggunakan data bulanan agar hasilnya 

representatif, Peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah 

variabel yang belum tercakup dalam penelitian ini dan juga 

melakukan penelitian terhadap perusahaan lain yang sejenis seperti 

PT. Kalbe Farma, dll. 


