
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh nilai tukar rupiah 

per dollar AS, tingkat suku bunga (SBI), tingkat inflasi, indeks Hang Seng dan 

indeks  Dow Jones terhadap pertumbuhan harga saham pada industri otomotif 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS, Tingkat Suku Bunga 

(SBI), Tingkat Inflasi, Indeks Hang Seng, Indeks Dow Jones dan 

Pertumbuhan Harga Saham  Industri Otomotif yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2011 

a) Perkembangan nilai tukar rupiah per dollar AS secara umum pada 

tahun 2007-2011 cenderung melemah, namun kembali menguat di 

tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 8.991 / US $. Hal ini disebabkan oleh 

permintaan nilai tukar rupiah per dollar AS yang cukup tinggi, yang 

dikarenakan oleh pengembangan investasi yang menarik minat 

investor asing. 

b) Perkembangan tingkat suku bunga (SBI)  secara umum tahun 2007-

2011 cenderung berfluktuasi dengan tingkat suku bunga (SBI)  terjadi 



pada tahun 2008  yaitu sebesar 8,67%  dan terendah di tahun 2010 

yaitu sebesar 6,50%  yang artinya cukup stabil. Kenaikan nilai tingkat 

suku bunga (SBI) terjadi karena kenaikan tingkat inflasi, sehingga 

Bank Indonesia selaku bank sentral melakukan kebijakan kenaikan 

suku bunga agar masalah inflasi yang terjadi bisa menurun. 

c) Perkembangan tingkat inflasi  di Indonesia secara umum pada tahun 

2007-2011 cenderung berfluktuasi dengan nilai tingkat inflasi tertinggi 

terjadi di tahun 2008 yaitu sebesar 10,31% dan menurun di tahun 2009 

yaitu menjadi 4,90% yang menunjukkan nilai tingkat inflasi di tahun 

2009 sangat baik karena < 5%. Namun kembali meningkat di tahun 

2010 dan 2011 (5,13% & 5,38%). 

d) Perkembangan indeks Hang Seng  secara umum pada tahun 2007-2011 

cenderung berfluktuasi dengan nilai indeks Hang Seng tertinggi terjadi 

pada tahun 2007 yaitu sebesar 27.812,65 (HKD)  dan menurun ditahun 

2008 yaitu menjadi 14.387,48 (HKD). Hal ini disebabkan adanya krisis 

financial global  pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009-2010 

kembali pulih dan kembali turun pada tahun 2011. 

e) Perkembangan indeks Dow Jones secara umum  tahun 2007-2011 

meningkat, walaupun di tahun 2008 sempat turun tajam menjadi 

8.776,39 (USD) akibat adanya krisis financial global. Pada tahun 

2009-2011 indeks Dow Jones kembali pulih dan meningkat secara 

bertahap menjadi 12.217,56 (2011). 



f) Pertumbuhan harga saham perusahaan otomotif tahun 2007-2011 

secara umum berfluktuasi namun hanya ada satu perusahaan yang 

harga sahamnya naik signifikan selama periode penelitian yaitu PT 

Astra Internasional Tbk dengan nilai rata-rata  pertumbuhan harga 

saham  sebesar 253% dan terendah dimiliki oleh PT Goodyear 

Indonesia Tbk  dengan nilai rata-rata pertumbuhan harga saham 

sebesar 6%. 

  

2. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS, Tingkat Suku Bunga 

(SBI) ,Tingkat Inflasi, Indeks Hang Seng dan Indeks  Dow Jones 

Terhadap Pertumbuhan Harga Saham Secara Simultan Pada Industri 

Otomotif yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011 

 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan 

menggunakan uji F, maka diperoleh hasil bahwa H0 ditolak. Hal tersebut 

berdasarkan perbandingan nilai Fhitung dengan Ftabel : Fhitung (4,930) > Ftabel 

(2,323), dengan taraf signifikansi 0.000, yang artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan secara simultan antara nilai tukar rupiah per dollar AS, 

tingkat suku bunga (SBI), tingkat inflasi, indeks Hang Seng dan indeks  

Dow Jones terhadap pertumbuhan harga saham pada industri otomotif 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. 

 

 



 

3. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS, Tingkat Suku Bunga 

(SBI) , Tingkat Inflasi, Indeks Hang Seng dan Indeks  Dow Jones 

Terhadap Pertumbuhan Harga Saham Secara Parsial Pada Industri 

Otomotif yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011 

a) Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh hasil bahwa nilai tukar rupiah 

per dollar AS berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 

harga saham. Hal tersebut dilihat dari hasil perbandingan nilai thitung (-

3,258) < -ttabel (-1,663), dengan tingkat signifikansi 0,002 < α=0,05, 

maka H0 ditolak. Koefisien regresi nilai tukar rupiah per dollar AS 

bernilai negatif (-0,004) maka terdapat hubungan negatif. 

Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai 

tukar rupiah per dollar AS terhadap pertumbuhan harga saham industri 

otomotif secara parsial, namun terdapat hubungan negatif antar dua 

variabel. 

b) Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh hasil bahwa tingkat suku bunga 

(SBI) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan harga 

saham. Hal tersebut dilihat dari hasil perbandingan nilai thitung (-3,258) 

< -ttabel (-1,989), dengan tingkat signifikansi 0,002 < α=0,025, maka H0 

ditolak. Koefisien regresi tingkat suku bunga (SBI) bernilai negatif (-

257,212), maka terdapat hubungan negatif. Kesimpulannya adalah 

terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat suku bunga (SBI) 



terhadap pertumbuhan harga saham industri otomotif secara parsial, 

namun terdapat hubungan negatif antar dua variabel. 

c) Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh hasil bahwa tingkat inflasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan harga saham. Hal 

tersebut dilihat dari hasil perbandingan nilai (-ttabel (-1,989) < thitung 

(0,106)), dengan tingkat signifikansi 0,916 > α=0,025, maka H0 

diterima. Koefisien regresi tingkat inflasi bernilai positif (10,315), 

maka terdapat hubungan positif. Kesimpulannya adalah tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi terhadap pertumbuhan 

harga saham industri otomotif secara parsial, dan terdapat hubungan  

positif antar dua variabel. Hasil yang diperoleh ini serupa dengan 

penelitian yang dilakukan Sangkyun (1997) dan Mok (2004) yang 

menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham . Hal ini didukung oleh pergerakan harga saham 

perusahaan  industri otomotif yang sangat berfluktusi pada tahun 2007-

2011, sedangkan tingkat inflasi  pada tahun 2009-2011 bergerak stabil. 

Artinya tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

d) Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh hasil bahwa indeks Hang Seng 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan harga saham. Hal 

tersebut dilihat dari hasil perbandingan nilai thitung (2,798) > ttabel 

(1,663), dengan tingkat signifikansi 0,006 < α=0,05, maka H0 ditolak. 

Koefisien regresi indeks Hang Seng bernilai positif (11,823), maka 

terdapat hubungan positif. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh 



yang signifikan antara indeks Hang Seng terhadap pertumbuhan harga 

saham industri otomotif secara parsial, dan terdapat hubungan positif 

antar dua variabel. 

e) Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh hasil bahwa indeks  Dow Jones 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan harga saham. Hal 

tersebut dilihat dari hasil perbandingan nilai thitung (-2,030) < -ttabel (-

1,663), dengan tingkat signifikansi 0,046 < α=0,05, maka H0 ditolak. 

Koefisien regresi indeks  Dow Jones bernilai negatif (-39,041), maka 

terdapat hubungan negatif. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh 

yang signifikan antara indeks  Dow Jones terhadap pertumbuhan harga 

saham industri otomotif secara parsial, namun terdapat hubungan 

negatif antar dua variabel. 

 

5.2 Saran 

 Setelah penulis menyimpulkan hasil penelitian ini, maka penulis akan 

memberikan saran yang kiranya berguna bagi perusahaan maupun pihak-pihak 

lainnya: 

1. Bagi Emiten 

Emiten khususnya didalam industri otomotif sebaiknya memperhatikan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan harga saham secara 

fundamental karena berdasarkan hasil penelitian secara simultan, semua 

variabel (nilai tukar rupiah per dollar AS, tingkat suku bunga (SBI), 

tingkat inflasi, indeks Hang Seng dan indeks  Dow Jones) berpengaruh  



terhadap pertumbuhan harga saham pada industri otomotif yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini hanya terbatas pada satu industri saja yaitu industri otomotif. 

Bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya, 

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menentukan objek 

penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta 

menggunakan metode lain dan periode yang berbeda  agar hasil yang 

didapat bisa lebih menggambarkan kondisi secara umum dan mewakili 

secara keseluruhan. Diharapkan juga penelitian ini dapat diperoleh hasil 

beragam dengan menambah variabel penelitian. 

3. Bagi Investor 

Investor yang akan atau sedang menanamkan modalnya pada instrumen  

investasi saham, sebaiknya dapat melakukan investasi dengan lebih 

bijaksana dengan melakukan pengamatan atau analisis terhadap faktor-

faktor makro nasional dan internasional seperti variabel yang diteliti yaitu 

nilai tukar rupiah per dollar AS, tingkat suku bunga (SBI), tingkat inflasi, 

indeks Hang Seng dan indeks  Dow Jones. Sehingga dalam mengambil 

keputusan investasi dapat dilakukan secara tepat. 

 

 

 

 


