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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji F, di dapat nilai Fhitung  67,846 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 kurang dari nilai α 5%, hal ini membuktikan 

bahwa variable bebas (tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar) 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perbankan.p 

2. Dari hasil uji T penelitian yang di lakukan pada ke empat variable, 

menunjukkan bahwa secara parsial antara variable bebas yaitu 

tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar terhadap variable terikat 

yaitu harga saham perbankan yang listing di BEI tahun 2007-2011 

menghasilkan: 

a. Inflasi memiliki dampak atau pengaruh sebesar1,478 

dengan nilai signifikansi 0,147> 0,05 atau dapat di katakan 

tingkat inflasi secara sendiri tidak mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham perbankan. Artinya H0 di terima. 

b. Suku bunga mempunyai pengaruh sebesar hasil  -6,542,, 

artinya inflasi berpengaruh negatif terhadap pergerakan 

harga saham perbankan dengan nilai signifikansi 0,000 < 
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0,05 atau dapat di katakan tingkat suku bunga secara sendiri 

mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham 

perbankan. Artinya H0 di tolak dan H1 di terima. 

c. Nilai tukar mempunyai pengaruh sebesar -8,765. dengan 

nilai signifikansi 0,000 > 0,05 atau dapat di katakan nilai 

tukar secara sendiri mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham perbankan. Artinya H0 di tolak dan H1di terima. 

d. Dari hasil uji dominan dari ke tiga variable dependent yaitu 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar yang 

memiliki pengaruh yang paling dominan adalah variable 

Inflasi dengan tingkat kontribusi sebesar 53,88%.  

3. Berdasarkan penelitan saya  hasil uji koefisien determinasi R 

sequare di dapat hasil koefisien determinasi (R2) sebesar 0,773. 

Hal ini menunjukkna bahwa variable bebas dari model persamaan 

regresi yang terbentuk, perubahan harga saham mampu di 

pengaruhi sebesar 77,3%, dan 22,7% di pengaruhi atau di jelaskan 

oleh variable lain. Artinya dalam tahun 2007 – 2011 variable 

tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan sebesar 77,3% terhadap pergerakan harga saham 

perbankan. 

5.2 SARAN 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut 
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1. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mempertimbangkan lagi 

variable-variable yang di gunakan untuk memperoleh hasil yang 

lebih signifikan. 

2. Bagi investor yang ingin berinvestasi agar lebih 

mempertimbangkan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap 

harga saham, hasil penelitian ini sudah cukup signifikan, akan 

tetapi lebih baik lagi jika di tambah dengan faktor lain yang 

dijadikan patokan pengambilan keputusan untuk berinvestasi ke 

saham 

 

 


