
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



52 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data untuk menganalisa 

future spot dengan menggunakan kurs spot dan kurs forward, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kurs spot dan kurs forward merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

future spot atau dapat dikatakan kurs spot dan kurs forward berpengaruh 

secara signifikan terhadap future spot. Hal ini terlihat pada hasil uji t-test 

dari 6 persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

variabel bebas dalam penelitian ini merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel terikatnya. 

2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat empat model regresi 

yang mempunyai kemampuan memprediksi future spot dengan baik 

karena mempunyai nilai adjusted R square lebih besar dari 0,5 atau 50%. 

Ada dua model regresi yang memiliki nilai adjusted R square sebesar 

0,879 atau 87,9% dan ada dua model regresi yang memiliki nilai adjusted 

R square sebesar 0,615 atau 61,5%. Dua model regresi lainnya memiliki 

nilai adjusted R square sebesar 0,211 atau 21,1%. Model regresinya 

adalah                      𝑒 dan              

      𝑤  𝑒  Kedua model ini memiliki kemampuan memprediksi 
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future spot yang kurang baik karena mempunyai nilai adjusted R square 

kurang dari 0,5 atau 50%. 

3. Model regresi                      𝑒 dan              

      𝑤  𝑒 merupakan model yang memiliki kemampuan memprediksi 

future spot yang paling baik karena kedua model tersebut memiliki nilai 

adjusted R square yang paling besar diantara semua model regresi yaitu 

sebesar 0,879 atau 87,9%. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah beberapa saran untuk 

melakukan penelitian selanjutnya: 

1. Peneliti menyarankan penelitian selanjutnya dapat menjangkau bidang 

atau komoditi lain diluar foreign exchange, misalnya harga emas. 

2. Meneliti kurs/ mata uang asing lainnya yang banyak digunakan di 

Indonesia, yaitu  ¥ (Yen Jepang), dan AUD (Dollar Australia). 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti pengaruh faktor lain di 

luar penelitian ini seperti tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat 

pendapatan, pengawasan pemerintah dalam memprediksi future spot. 
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