
70 
 

BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah  dikemukan pada bab IV, 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah, dan Indeks Harga 

Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia SelamaPeriode 2007-2011 

a. Perkembangan tingkat suku bunga SBI tahun 2007-2011 berfluktuasi dengan tingkat 

suku bunga SBI tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 8,67% dan terendah pada 

tahun 2011 sebesar 6,00%. Penurunan tingkat suku bunga SBI telah cukup kondusif 

bagi proses pemulihan perekonomian dan intermediasi perbankan. 

b. Perkembangan nilai tukar rupiah tahun 2007-2011 melemah, namun kembali menguat 

pada tahun 2009 yaitu sebesar 10,379 / US $. Hal ini disebabkan oleh lalulintas 

perdagangan mulai membaik, ekspor mulai meningkat dan laju inflasi yang rendah. 

c. Perkembangan indeks harga saham gabungan tahun 2007-2011 berfluktuasi. Kondisi 

tersebut dapat dikatakan membaik karena nilai IHSG yang semakin tinggi merupakan 

bentuk kepercayaan investor atas kondisi ekonomi Indonesia yang semakin kondusif. 

2. Pengaruh Tingkat SukuBunga SBI dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia Secara Simultan dan Parsial 

SelamaPeriode 2007-2011 

a. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F, maka 

diperoleh hasil bahwa Ho ditolak karena Fhitung (3,328)   Ftabel (3,16) yang artinya 
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bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara tingkat suku bunga 

SBI, nilai tukar rupiah terhadap IHSG. 

b. Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh hasil perbandingan nilai thitung (-2,475)   ttabel 

(1,684), artinya Ha diterima dengan demikian variabel tingkat suku bunga SBI 

berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. 

c. Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh hasil perbandingan nilai thitung (0,738)   ttabel 

(1,684), artinya Ha diterima dengan demikian variabel nilai tukar rupiah berpengaruh 

secara signifikan terhadap IHSG. 

5.2 Saran 

1. Investor sebaiknya memperhatikan faktor tingkat suku bunga SBI, nilai tukar rupiah 

untuk memprediksi besarnya indeks harga saham gabungan di BEI pada masa yang akan 

datang, karena tentu banyak faktor lain yang mempengaruhi pergerakan indeks harga 

saham selain faktor-faktor yang digunakan. 

2. Sebelum melakukan kebijakan ekspor-impor atau kebijakan operasional lainnya 

perusahaan dapat menggunakan informasi terkait tingkat suku bungaa SBI dan nilai tukar 

rupiah sebagai pertimbangan agar manajemen tidak salah memilih kebijakan perusahaan, 

dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat menarik minat 

investor. 

3. Sebaiknya investor juga menggunakan informasi-informasi lainnya yang dapat digunakan 

untuk referensi dalam pengambilan keputusan investasi. 

 

 


