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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Secara simultan, tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan persero sebesar 64.3% 

dengan hubungan yang sangat kuat sebesar 0.809. Sedangkan hasil uji hipotesis 

nilai F hitung sebesar 54.15 lebih besar dari F tabel sebesar 3.16, dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.000. Dengan demikian secara simultan tingkat suku bunga 

dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan sektor perbankan persero. 

2. Secara Parsial, tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap harga saham 

sektor perbankan persero sebesar 64.8% dengan hubungan yang sangat kuat 

sebesar 0.809. Sedangkan hasil uji hipotesis t hitung sebesar 10.469 lebih besar 

dari t tabel sebesar 2.001, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Dengan 

demikian secara parsial tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham perusahaan sektor perbankan persero. 

3. Secara Parsial, jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap harga saham 

sektor perbankan persero sebesar 30.7% dengan hubungan yang sedang sebesar 

0.565. Sedangkan hasil uji hipotesis t hitung sebesar 5.215 lebih besar dari t 

tabel sebesar 2.001, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Dengan demikian 

secara parsial jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan sektor perbankan persero. 

 Berdasarkan pada kesimpulan di atas, tingkat suku bunga dan jumlah uang 

beredar keduanya memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hal ini dikarenakan 

faktor faktor tersebut memang memiliki sensitifitas terhadap harga saham sektor 

perbankan. Meskipun acuan yang digunakan bukan tingkat suku bunga tiap 

bank, tetapi faktor tingkat suku bunga tiap bank dapat dipengaruhi oleh tingkat 

suku bunga acuannya yaitu Bi rate. 
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5.2  Saran   

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang dapat dikemukakan antara lain : 

1. Untuk investor atau calon investor, dalam pengambilan keputusan investasi, 

khususnya pada investasi di pasar modal, adalah melakukan analisis terhadap 

faktor - faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pasar modal secara seksama 

seperti nilai : tukar, serta indeks pasar dunia, khususnya indeks pasar dari 

Amerika (DowJones) dan indeks pasar Jepang (Nikkei 225) yang cenderung kuat 

pengaruhnya pada pasar modal di Indonesia, sehingga dapat dilakukan investasi 

dan diperoleh return yang optimal. 

2. Untuk perusahaan khususnya sektor perbankan adalah diharapkan perusahaan 

dapat menindaklanjuti penelitian ini sebagai bahan bagi perusahaan untuk 

mengambil langkah dalam menentukan kebijakan perusahaan. Kebijakan – 

kebijakan tersebut nantinya dapat membantu perusahaan dalam mewujudkan visi 

dan misi dari perusahaan itu sendiri. 

3. Untuk institusi, diharapkan mengembangkan kembali penelitian yang sudah ada. 

Dengan mengembangkan penelitian tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai 

fondasi bagi institusi untuk memperoleh maupun mempertahankan akreditasi. 

Sehingga memiliki citra yang baik bagi calon – calon mahasiswa selanjutnya. 

Dan akan lebih baik jika penelitian – penelitian yang ada diikutsertakan dalam 

seminar – seminar. Dan akan menjadi suatu kebanggaan bagi para mahasiswa 

yang telah melakukan penelitian tersebut. 

4. Untuk peneliti lain, penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam variabel. Di 

masa  mendatang diperlukan variabel yang lebih relevan terhadap harga saham, 

sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Selain itu juga 

penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor – faktor lainnya. Seperti 

faktor dari internal perusahaan maupun faktor ekternal perusahaan. Sehingga 

nantinya akan lebih memudahkan para investor dalam melakukan analisis untuk 

berinvestasi. 

    

 


