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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang 

secara ringkas disajikan sebagai berikut : 

1. Hasil dari pengujian hipotesis pertama terdapat pengaruh negatif secara 

signifikan antara nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil thitung (-5,300) > ttabel (-2,040) dan nilai signifikansi 

(0,000) < (0,05). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai tukar maka 

harga saham akan semakin rendah. 

2. Hasil pengujian dari hipotesis kedua terdapat pengaruh negatif secara 

signifikan antara volume perdagangan terhadap indeks harga saham 

gabungan. Hal ini dibuktikan dengan hasil thitung (-3,124) > ttabel (-2,040) dan 

nilai signifikansi (0,004) < (0,05). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

Volume Perdagangan maka harga saham akan semakin rendah. 

3. Hasil pengujian dari hipotesis ketiga terdapat pengaruh negatif secara 

signifikan antara tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham 

gabungan. Hal ini dibuktikan dengan hasil thitung (-9,650) > ttabel (-2,40) dan 

sig (0,000) < (0,05). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Tingkat Suku 

Bunga maka harga saham akan semakin rendah. 

4. Hasil pengujian keempat  terdapat pengaruh secara signifikan antara Inflasi 

terhadap indeks harga saham gabungan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai 

thitung (3,119) < ttabel (2,040) dan sig (0,004) > (0,05). Artinya, yakni setiap 
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perubahan nilai yang terjadi pada variabel Inflasi akan mempengaruhi nilai 

harga saham. 

5. Hasil pengujian kelima terdapat pengaruh  yang signifikan secara bersama – 

sama antara nilai tukar, volume perdagangan, tingkat suku bunga, inflasi 

terhadap indeks harga saham gabungan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai 

fhitung (40,885) > ftabel (2,68) dan sig (0,000) < (0,05).  

6. Berdasarkan nilai koefesien determinasi Adjusted R Square  sebesar 0,820 

atau 82%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar, volume perdagangan, 

tingkat suku bunga, inflasi memberikan pengaruh sebesar 82% terhadap 

indeks harga saham gabungan, sedangkan sisanya 18% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi pemodal, selalu perhatikan perkembangan Nilai Tukar, Volume 

Perdagangan, Tingkat Suku Bunga, serta amati setiap kebijakan pemerintah 

di bidang ekonomi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengunakan topik yang sama 

disarankan untuk memasukkan variabel lain yang tidak dipakai dalam 

penelitian ini, atau bisa juga dengan menggunakna objek yang lain. Peneliti 

juga bisa menggunakan periode amatan yang lebih panjang dari penelitian 

kali ini supaya memperoleh hasil yang lebih baik. 


