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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

  

  

5.1 Simpulan  

     Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dan pembahasan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, mengenai pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate) dan 

Nilai Tukar Rupiah terhadap Harga Saham pada perusahaan sub sektor 

kosmetik dan barang keperluan rumah tangga periode 2011 – 2018.  

Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Persamaan regresi linear berganda yaitu: Y = 5,251 + 0,032 X1 – 0,008 X2 

– 1,275 X3. Nilai ini menyatakan jika variabel independen dianggap 0, 

maka nilai Harga Saham sebesar 5,251. Variabel Inflasi memiliki nilai 

koefisien regresi yaitu 0,032. Nilai koefisien yang positif ini menunjukan 

bahwa setiap kenaikan Inflasi 1 satuan maka nilai harga saham akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,032 dan sebaliknya. Variabel Suku Bunga 

(BI Rate) memiliki nilai koefisien regresi yaitu (-0,008). Nilai koefisien 

bernilai tersebut negatif, hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan suku 

bunga (BI Rate) 1 satuan akan menurunkan harga saham sebesar (0,008). 

Variabel Nilai Tukar Rupiah memiliki nilai koefisien -1,275. Nilai 

koefisien tersebut bernilai negatif, hal ini menunjukan bahwa setiap 

kenaikan Nilai Tukar Rupiah 1 satuan akan menurunkan harga saham 

sebesar -1,275.  
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2. Berdasarkan tabel uji t yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat 

dijelaskan bahwa variabel Inflasi, Suku Bunga (BI Rate) dan Nilai Tukar 

Rupiah tidak berpengaruh terhadap harga saham dan tidak signifikan  

3. Dari hasil pengujian uji F untuk mengetahui pengaruh variabel X1, X2, dan 

X3 secara simultan atau bersama – sama terhadap Y, dapat dilihat bahwa 

F-hitung sebesar 1,394 < F-tabel 2,86. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 

0,260 > 0,05, hal ini menandakan bahwa Inflasi, Suku Bunga (BI Rate) 

dan Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh secara menyeluruh terhadap 

harga saham dan tidak signifikan.  

4. Koefisien determinasi yang telah ditujukan berdasarkan nilai adjusted R2  

sebesar 0,029 yang artinya variabel Inflasi, Suku Bunga (BI Rate) dan 

Nilai Tukar Rupiah adalah 2,9%. Sehingga sisanya sebesar 97,1% adalah 

dipengaruhi oleh variabel lain.  

  

5.2 Saran   

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada topik yang 

sama dengan penelitian ini, sebaiknya menggunakan objek penelitian yang 

lebih luas seperti sektor pertambangan, sektor properti, sektor perbankan, 

dll.   

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sebaiknya 

mengganti variabel independen seperti Earning Per Share (EPS), Laba 

Bersih, Current Ratio (CR), Profit Margin, Return On Asset (ROA),  

Return on Equity (ROE), Debt to Equity Rasio (DER), dll.  
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3. Walaupun pengaruh inflasi, suku bunga (BI Rate) dan Nilai Tukar Rupiah 

terhadap harga saham adalah tidak berpengaruh terhadap perusahaan 

manufaktur subsektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga pada 

tahun 2011 - 2018, namun investor tetap perlu memperhatikan faktor 

tersebut dimasa yang akan datang karena inflasi, suku bunga dan nilai 

tukar merupakan faktor yang sangat dinamis seiring dengan 

perkembangan perekonomian dunia.  

  

  

 


