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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Dengan melaksanakan seluruh rangkaian penelitian dan pembahasan 

sebagaimana telah diuraikan dalam bab IV, maka dapat dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Hasil Uji Simultan. 

Hasil analisis regresi tentang pengaruh variabel inflasi, BI Rate, dan Nilai 

tukar rupiah secara bersama-sama menunjukan bahwa variabel-variabel 

tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Hal tersebut berdasarkan hasil 

perhitungan dimana F hitung (2,337) < F tabel (2,380) dengan signifikansi F 

sebesar 0,083 menunjukkan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Ho 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh yang tidak 

signfikan antara variabel nilai tukar rupiah, inflasi, dan BI Rate secara 

bersama-sama terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. 

 

b. Hasil Uji Parsial 

 

1) Hasil pengujian secara parsial (uji t)  atas variabel nilai tukar rupiah (X1) 

terhadap IHSG (Y) disajikan dalam tabel berikut : 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -1,993 135,293  -,015 ,988 

Nilai Tukar Rp ,002 ,014 ,015 ,115 ,909 

a. Dependent Variable: IHSG 

  Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

Dari tabel tersebut terlihat secara parsial terdapat pengaruh yang tidak 

signifikan dari variabel nilai tukar rupiah (X1) terhadap Indeks Harga 

UPN "VETERAN" JAKARTA



85 

 

Saham Gabungan (IHSG) (Y) yang dibuktikan dengan hasil nilai t hitung 

yang besarnya (0, 115) <  t tabel (2,001) dengan derajat kesalahan 0,909 

atau lebih besar dari 0,05 

2) Hasil pengujian secara parsial (uji t)  atas variabel inflasi (X2) terhadap 

IHSG (Y) disajikan dalam tabel berikut : 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 34,496 15,904  2,169 ,034 

Inflasi -40,908 21,522 -,242 -2,401 ,032 

a. Dependent Variable: IHSG 
 

Sumber : Data Hasil Prngolahan SPSS 

 

Dari tabel diatas terlihat secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan 

variabel tingkat inflasi (X1)terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) (Y) yang dibuktikan dengan nilai t hitung dari inflasi besarnya     

-(2,401) >  t tabel (2,001) dengan derajat kesalahan 0,032 atau lebih kecil 

dari 0,05. 

  

3) Hasil pengujian secara parsial (uji t)  untuk mengetahui  pengaruh BI Rate 

(X3)terhadap IHSG (Y) disajikan dalam tabel  berikut : 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 174,770 80,586  2,169 ,034 

BI Rate -21,506 10,637 -,257 -2,022 ,048 

a. Dependent Variable: IHSG 

Sumber ; Data Hasil Pengolahan SPSS 

 

Dari data pada tabel tersebut secara parsial terdapat pengaruh signifikan 

variabel BI Rate  (X3)terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

(Y) yang dibuktikan dengan t hitung dari BI Rate sebesar  - (2,022) atau 

lebih besar dari t tabel atau  2,022  >   2,001 dengan signifikansi t sebesar 

0,048 atau lebih kecil dari 0,05. 
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5.2 Saran 

a. Saran Teorikal. 

Sesuai dengan koefisien koefisien determinasi yang dilakukan baik secara 

simultan maupun parsial terlihat bahwa besarnya Adjusted R Square untuk 

mengukur besarnya pengaruh variabel-variabel bebas dalam menerangkan 

variasi variabel tidak bebasnya didapatkan hasil sebesar 0,064 yang artinya 

hanya 0,64 % IHSG dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah,  inflasi dan BI Rate 

sedangkan  sisanya 99,36 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. 

Oleh karena itu penulis merekomendasikan kepada peneliti lain agar dalam 

melakukan penelitiannya memasukan variabel-variabel lain seperti laju 

pertumbuhan ekonomi, Neraca Perdagangan dan Pembayaran pengaruh, 

ekonomi global maupun modifikasinya dengan tetap memakai variabel yang 

penulis  teliti. 

 

b. Saran Praktikal 

1)  Tujuan utama dari para investor adalah memperoleh keuntungan dari 

investasi yang dilakukannya,  maka investor harus memperhatikan 

pergerakan dari IHSG dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

seperti tingkat  Inflasi dan kebijakan pemerintah dalam menetapkan suku 

bunga. 

2) Selain memperhatikan tingkat inflasi dan suku bunga para investor juga 

harus memperhatikan indikator makro ekonomi lainnya yang memberi 

pengaruh terhadap pergerakan harga saham seperti PDB, Neraca 

Perdagangan dan Pembayaran dan lainnya.  
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