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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perkembangan Volume Perdagangan,  Inflasi,  Nilai Tukar, dan 

Volatilitas Harga Saham Indeks LQ45 yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013. 

a. Volume perdagangan pada periode 2010-2013 menunjukkan adanya 

kenaikan dan penurunan. Selama periode 2010-2013 nilai tertinggi berada 

di periode 2010 pada perusahaan Kalbe Farma Tbk. sebesar 22,5%. 

Sedangkan nilai terendah berada pada periode 2010 pada perusahaan Astra 

International Tbk. sebesar 0,929%. 

b. Inflasi pada periode 2010-2010 menunjukan adanya kenaikan dan 

penurunan. Selama periode 2010-2013 inflasi tertinggi berada pada periode 

2013 bulan Agustus dengan tingkat inflasi sebesar 8,79%. Sedangkan 

inflasi terendah berada pada periode 2010 bulan Maret dengan tingkat 

inflasi sebesar 3,43%. 

c. Nilai tukar pada periode 2010-2013 menunjukan adanya kenaikan dan 

penurunan. Selama periode 2010-2013 nilai tukar (Rp/USD) tertinggi 

berada pada periode 2013 bulan Desember pada level Rp 12.189,00 yang 

menandakan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. 

Sedangkan nilai tukar (Rp/USD) terendah berada pada periode 2011 bulan 

Juli pada level Rp 8.508,00 yang artinya Rupiah terhadap Dollar AS 

mengalami penguatan. 

d. Volatilitas harga saham pada periode 2010-2013 menunjukan adanya 

kenaikan dan penurunan. Selama periode 2010-2013 volatilitas harga 
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saham tertinggi berada pada periode 2013 pada perusahaan Bumi 

Resources Tbk. dengan tingkat volatilitas sebesar 1,0614%. Sedangkan 

volatilitas harga saham terendah berada pada periode 2013 pada 

perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. dengan tingkat volatilitas 

sebesar 0,3174%. 

 

2. Pengaruh Volume Perdagangan,  Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap 

Volatilitas Harga Saham Indeks LQ45 yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013 secara simultan. 

a. Pengaruh secara simultan: 

Hasil penelitian secara simultan, analisis kolerasi berganda menunjukan 

pengaruh volume perdagangan, inflasi dan nilai tukar memiliki hubungan 

yang kuat dan searah serta hasil uji regresi berganda memiliki nilai f hitung 

sebesar 4,255  > dari f tabel sebesar 2,61 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.011 <  α = 0.05. Dari hasil analisis tersebut memiliki arti bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara volume perdagangan, inflasi dan 

nilai tukar terhadap volatilitas harga saham, karna H0 ditolak maka 

hipotesis penelitian pada bab2 diterima. 

b. Pengaruh secara parsial: 

- Volume perdagangan terhadap volatilitas harga saham memiliki hubungan 

yang kuat dan searah dengan tingkat signifikansi  >  α= 0.05  yaitu sebesar 

0.065, hasil analisis menunjukan  tidak terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan secara parsial kerena H0 diterima maka hipotesis penelitian pada 

bab2 ditolak. 

- Inflasi terhadap volatilitas harga saham memiliki hubungan yang rendah 

dan searah dengan tingkat signifikansi < α= 0.05 yaitu sebesar 0.012, hasil 

analisis menunjukan terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial. 

Karena H0 ditolak maka hipotesis penelitian pada bab2 diterima. 
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- Nilai tukar terhadap volatilitas harga saham memiliki  hubungan yang 

rendah dan searah dengan tingkat signifikansi > α= 0.05 yaitu sebesar  

0,189, hasil analisis menunjukan tidak terdapat pengaruh positif yang 

signifikan secara parsial antara Nilai Tukar  terhadap Volatilitas Harga 

Saham karena H0 diterima maka hipotesis penelitian pada bab2 ditolak.  

 

1.2 Saran 

1. Bagi investor atau calon investor, pada saat melakukan aktivitas investasi 

saham yang diperjualbelikan di bursa efek, sebaiknya investor berfikir secara 

rasional dan tidak bertindak overreaction dalam menyikapi informasi yang 

diterima. Hal ini disebabkan fluktuasi harga saham tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor makro ekonomi saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang ada di pasar maupun pada perusahaan yang terkait. Faktor volume 

perdagangan saham meliliki hubungan yang kuat dengan volatilitas harga 

saham, karna semakin tinggi volume perdagangan saham akan semakin tinggi 

resiko yang akan dihadapi dan sebaliknya. Bagi investor jangka panjang 

sebaiknya memilih perusahaan yang tingkat volatilitas harga sahamnya 

rendah, namun bagi investor jangka pendek sebaiknya memilih tingkat 

volatilitas harga sahamnya tinggi, kesempatan keuntungan yang akan di dapat 

lebih besar karena fluktuasinya tinggi pula. 

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan pembahasan yang sejenis 

disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel 

bebas lainnya seperti tingkat suku bunga (SBI), tingkat pertumbuhan industri, 

dan faktor makroekonomi lainnya serta faktor internal pada perusahaan terkait 

seperti rasio tingkat hutang perusahaan dan rasio keuangan lainnya. 

 


