
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1  Simpulan   

Dari penelitian yang telah dilakukan serta hasil analisis yang telah 

dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Gambaran Umum Perkembangan Variabel dari periode Januari 2008 

 

Juli 2009. Nilai tukar Rupiah per Dolar AS  dari periode Januari 2008  

Juli 2009 cukup stabil dengan kecenderungan meningkat dan rata-rata 

perubahan Nilai tukar Rupiah per Dolar AS tertinggi terjadi pada 

Nopember 2008 dengan nilai 0.16548, dan terendah terjadi pada Maret 

2009 dengan nilai -0.02157. Rata rata perubahan Nilai tukar Rupiah per 

Dolar AS  selama periode penelitian sebesar 0.00127. 

Rata rata perubahan Suku Bunga SBI tertinggi terjadi pada Oktober 2008 

dengan nilai 13.08%, dan terendah terjadi pada Juli 2009 dengan nilai -

3.45%. Rata rata perubahan Suku Bunga SBI selama periode penelitian 

sebesar 0.75%. 

2. Pengujian Secara Simultan 

Berdasarkan uji korelasi terlihat hasil Adjusted R Square (koefisien 

determinasi) sebesar 0.047 atau sebesar 4.7%. Hal ini dapat diartikan 

bahwa 4.7% harga saham perusahaan sektor Otomotif yang menjadi 

sampel penelitian dapat dipengaruhi oleh perubahan Nilai tukar Rupiah 

per Dollar AS, Suku Bunga SBI. Sementara sisanya sebesar 95.3% 

dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak termasuk di dalam model 

penelitian. 

Sementara itu, pada pengujian melalui ANOVA, terlihat tingkat signifikansi 

sebesar 0,008 (Significance F = 0,008 < 

 

= 0,05), ini dapat diartikan 

bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa perubahan Nilai tukar Rupiah 

per Dollar AS, Suku Bunga SBI secara simultan berpengaruh terhadap 

Harga Saham dapat diterima.  



3. Pengujian Secara Parsial 

Secara parsial yang memberikan pengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan sektor Otomotif yang menjadi sampel penelitian 

adalah Nilai Tukar Rupiah per Dolar AS dengan tingkat signifikansi 0.046 

(sig.F = 0.046 < 

 

= 0,05) serta memiliki pengaruh sebesar 3.45%. 

Sedangkan variable lainnya seperti Suku Bunga SBI dalam penelitian ini 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham 

perusahaan sektor otomotif periode Januari 2008  Juli 2009.  

Saran   

Dari penelitian Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Per Dolar AS, Suku Bunga 

SBI Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Otomotif di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode Januari 2008  Juli 2009,  maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk para praktisi pasar modal, seperti Investor yang akan atau sedang 

menanamkan modalnya pada instrumen investasi saham, sebaiknya 

mempertimbangkan faktor Nilai Tukar Rupiah Per Dolar AS. Karena dari 

hasil penelitian ini, secara signifikan terbukti memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham namun dengan korelasi yang rendah 

antara nilai tukar rupiah per dollar AS dengan harga saham pada 

perusahaan sektor Otomotif selama periode Januari 2008  Juli 2009. 

Suku bunga SBI mempunyai korelasi yang rendah dan tidak berpengaruh 

sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan namun faktor tersebut juga 

harus diperhatikan.  

2. Untuk akademisi, penelitian ini hanya terbatas pada satu sektor saja yaitu 

sektor otomotif. Bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian 

selanjutnya, diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

menentukan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, agar hasil yang didapat bisa lebih menggambarkan 

kondisi secara umum dan mewakili secara keseluruhan.   


