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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh suku bunga SBI dan volume perdagangan

saham terhadap harga saham pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di

BEI. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda. Berdasarkan

penelitian empiris diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t (secara

parsial) dapat disimpulkan bahwa:

a. Tidak terdapat pengaruh secara parsial (individual) suku bunga SBI terhadap

harga saham. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai t hitung < t

tabel (1,488 < 2,052) dan Sig. 1,48 > 0,005.

b. Terdapat pengaruh secara parsial (individual) volume perdagangan saham

terhadap harga saham. Hal ini juga dapat dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai

t hitung > t tabel (3,630 > 2,052) dan Sig. 0,001 > 0,005.

2. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji f (secara

simultan) dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga SBI dan volume

perdagangan saham berpengaruh terhadap harga saham dengan f hitung > f tabel

(7,419 > 3,285) dan sig. 0,003 < 0,005.

3. Nilai R Square atau nilai koefesien determinasi adalah 35,5 % yang artinya

variabel dependen yaitu harga saham dapat dijelaskan oleh variabel independen

yaitu suku bunga SBI dan volume perdagangan saham sebesar 35,5 % sedangkan

sisanya yaitu sebesar 64,5 % dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang tidak
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diteliti. Misalnya, Laba per lembar saham (Earning Per Share/EPS), tingkat

bunga, jumlah kas deviden yang diberikan, jumlah laba yang didapat perusahaan,

serta tingkat resiko dan tingkat pengembalian.

6.2. Saran

1. diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk memperhatikan pengaruh faktor

lain yang dapat mempengaruhi pergerakan Harga Saham Perbankan. Keterbatasan

dalam pengambilan periode penelitian yang hanya 5 tahun, diharapkan untuk

pengembangan penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian

agar hasil yang diperoleh dapat lebih merefleksikan pergerakan Harga Saham

Perbankan di BEI secara historikal.

2. Sebaiknya manajemen emiten sektor perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia lebih memperhatikan para investor, baik lokal maupun asing agar dapat

menginvestasikan modalnya dalam bentuk saham sehingga pergerakan saham

khususnya sektor perbankan dapat menunjukan pergerakan yang positif.

3. Bagi investor maupun calon investor yang ingin melakukan investasi, sebaiknya

lebih memperhatikan kondisi keuangan perusahaan agar investor dapat

mengetahui layak atau tidak ia menanamkan modalnya pada saham perusahaan

yang dipilihnya sehingga investor tidak mengalami kerugian.

4. Penelitian ini menggunakan data pada periode tertentu dan hanya pada satu sektor

saja yaitu perusahaan Perbankan sehingga hasilnya belum tentu dapat digunakan

pada periode-periode berikutnya dan pada sektor usaha lainnya. Sehingga hasil

penelitian ini belum memberikan hasil yang general, karena masih banyak faktor
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lain yang lebih luas untuk dibahas baik dari ruang lingkup penelitian maupun

aspek pembahasan yang tidak hanya dari basic finansial.

5. Manajemen perusahaan juga diharapkan dapat mencermati perilaku investor di

pasar modal dengan memahami motif investor sehingga pihak manajemen dapat

menyusun strategi perusahaan untuk menarik para investor dalam menanamkan

modalnya pada perusahaan.


