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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh nilai kurs, inflasi, 

suku bunga deposito, dan volume perdagangan saham terhadap return saham pada 

perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi Nilai Kurs, Inflasi, Suku Bunga Deposito, Volume Perdagangan 

Saham, dan Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012 

1) Kondisi nilai kurs di Indonesia pada periode 2009-2012 secara umum 

cenderung berfluktuasi dengan nilai kurs tertinggi terjadi pada bulan 

Februari 2009 yaitu sebesar Rp11.980/USD dan nilai kurs terendah 

terjadi pada bulan Juli 2011 yaitu sebesar Rp8.508/USD, penguatan 

nilai kurs tersebut disebabkan oleh cadangan devisa Indonesia yang 

tinggi karena membaiknya kinerja investasi penanaman modal asing. 

2) Kondisi inflasi di Indonesia pada periode 2009-2012 secara umum 

cenderung berfluktuasi dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada 

bulan Januari 2009 yaitu sebesar 9,17% dan tingkat inflasi terendah 

terjadi pada bulan November 2009 yaitu sebesar 2,41%, rendahnya 

inflasi tersebut menunjukkan bahwa Bank Indonesia (BI) selaku bank 

sentral telah berhasil menekan laju inflasi melalui kebijakan 

moneternya. 

3) Kondisi suku bunga deposito di Indonesia pada periode 2009-2012 secara 

umum cenderung berfluktuasi dengan suku bunga deposito tertinggi 

terjadi pada bulan Januari 2009 yaitu sebesar 11,14% dan suku bunga 

deposito terendah terjadi pada bulan Juli 2012 yaitu sebesar 5,62%, 
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rendahnya suku bunga deposito tersebut disebabkan karena terjadinya 

penurunan BI Rate. 

4) Kondisi volume perdagangan saham pada perusahaan Perbankan di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 secara umum berfluktuasi, 

namun untuk rata-rata volume perdagangan saham tertinggi periode 

2009-2012 dimiliki oleh Emiten BBKP (PT. Bank Bukopin, Tbk) yaitu 

sebesar 21.807.813 lembar saham dan rata-rata volume perdagangan 

saham terendah dimiliki oleh Emiten BNII (PT. Bank Internasional 

Indonesia, Tbk) yaitu sebesar 1.769.865 lembar saham. Menurut hukum 

permintaan dan penawaran, jika volume perdagangan rendah akan 

menyebabkan ketersediaan saham di pasar akan menurun, jika 

ketersediaan saham di pasar rendah maka akan meningkatkan harga 

saham, dan sebaliknya. 

5) Kondisi return saham pada perusahaan Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012 secara umum berfluktuasi, namun untuk 

rata-rata return saham tertinggi periode 2009-2012 dimiliki oleh Emiten 

BBKP (PT. Bank Bukopin, Tbk) yaitu sebesar 3,12% dan rata-rata return 

saham terendah dimiliki oleh Emiten PNBN (PT. Bank Pan Indonesia, 

Tbk) yaitu sebesar 0,74%, rendahnya return saham disebabkan oleh 

beberapa faktor, misalnya kondisi moneter yang tidak pasti akibat 

naiknya harga BBM dan naiknya tingkat inflasi sehingga menurunkan 

kinerja para emiten. 

2. Pengaruh Nilai Kurs, Inflasi, Suku Bunga Deposito, dan Volume 

Perdagangan Saham Terhadap Return Saham Baik Secara Parsial Maupun 

Secara Simultan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2009-2012 

1) Secara Simultan 

Pengaruh nilai kurs, inflasi, suku bunga deposito, dan volume 

perdagangan saham secara simultan terhadap return saham pada 

perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, 

berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan keeratan hubungan yang 
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Sedang. Sementara hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa, nilai 

kurs, inflasi, suku bunga deposito, dan volume perdagangan saham 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

2) Secara Parsial 

a. Nilai kurs memiliki keeratan hubungan yang Rendah dengan return 

saham dan berpengaruh secara positif juga signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012. 

b. Inflasi memiliki keeratan hubungan yang Sangat Rendah dengan 

return saham dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012. 

c. Suku bunga deposito memiliki keeratan hubungan yang Sangat 

Rendah dengan return saham dan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012 

d. Volume perdagangan saham memiliki keeratan hubungan yang 

Rendah dengan return saham dan berpengaruh secara positif juga 

signifikan terhadap return saham pada perusahaan Perbankan di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 

Dari semua hipotesis yang ada dapat disimpulkan bahwa, hanya 

variabel nilai kurs dan volume perdagangan saham saja yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham pada perusahaan Perbankan di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Hal ini dapat dikatakan, 

penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat penulis ajukan : 

a. Bagi perusahaan 

Apabila kita melihat dari hasil penelitian, maka perusahaan sebaiknya 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return saham 

secara fundamental serta lebih meningkatkan kinerja perusahaan 

karena dari hasil penelitian, semua variabel yang diteliti memiliki 

pengaruh baik positif maupun negatif dan signifikan maupun tidak 

signifikan terhadap return saham. 

b. Bagi Investor dan Calon Investor 

Apabila ingin menanamkan dananya pada suatu perusahaan, sebaiknya 

selalu memperhatikan informasi yang disediakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Terlebih lagi, 

bagi investor yang berinvestasi dalam waktu jangka panjang. Selain 

mempertimbangkan nilai kurs, inflasi, suku bunga deposito, dan 

volume perdagangan saham, sebaiknya juga memperhatikan kondisi 

keamanan, politik, dan sosial. Karena dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh-pengaruh lain yang cukup besar 

pengaruhnya terhadap return saham pada perusahaan perbankan 

khususnya dan perusahaan lain pada umumnya yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia. 

c. Bagi Penulis 

Selain itu penulis juga mengakui masih banyak keterbatasan yang 

dimiliki. Keterbatasan itu antara lain referensi yang dimiliki penulis 

belum begitu lengkap untuk menunjang proses penelitian ini, sehingga 

banyak kekurangan dalam menunjang teori ataupun referensi masalah 

yang diajukan. 
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d. Bagi Pihak Lain 

Penulis menyarankan kepada pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk memperluas lingkup penelitiannya, yaitu : 

 Memperpanjang dan memperbaharui periode penelitian agar 

diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan up to date, 

misalnya periode penelitian selama 10 tahun terkahir. 

 Masih banyak variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

 


