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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dan sara-saran yang diberikan oleh 

penulis berdasarkan pembahasan dari hasil yang diperoleh. 

A. Kesimpulan 

Hasil pengolahan SPSS regresi linier sederhana antara harga pada saat 

golden cross (X1) dan death cross (X1’) terhadap perubahan harga saham 

perusahaan 5 hari pasca golden cross (Y1) dan death cross (Y1’) disajikan dalam 

tabel 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 berikut. 

Tabel 5.1 Pengaruh Variabel Independen secara Bersama-
sama terhadap Perubahan Harga Saham 5 Hari pasca Golden 

Cross 

No Variabel Dependen 
Pengaruh Harga pada saat Golden 

Cross 

1 
Harga Saham 5 hari 
pasca golden cross 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

 

Tabel 5.2 Pengaruh Variabel Independen secara Individual 
terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan 5 Hari pasca 

Golden Cross 

No Variabel Dependen 
Pengaruh Harga pada saat Golden 

Cross 

1 
Harga Saham 5 hari 
pasca golden cross 

Terdapat pengaruh yang signifikan 
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Tabel 5.3 Pengaruh Variabel Independen secara Bersama-
sama terhadap Perubahan Harga Saham 5 Hari pasca Death 

Cross 
No Variabel Dependen Pengaruh Harga pada saat Death Cross 

1 
Harga Saham 5 hari 
pasca death cross 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

 

Tabel 5.4 Pengaruh Variabel Independen secara Individual 
terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan 5 Hari pasca 

Death Cross 
No Variabel Dependen Pengaruh Harga pada saat Death Cross 

1 
Harga Saham 5 hari 
pasca death cross 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

 

 

Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan temuan-temuan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh individual variabel bebas yang diwakili oleh Harga 

Saham pada saat golden cross  serta death cross  terhadap 

perubahan harga saham perusahaan 5 hari kemudian sebagai 

berikut : 

a. Harga Saham pada saat golden cross memiliki pengaruh 

signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan 5 hari 

pasca terjadi golden cross. 

b. Harga Saham pada saat death cross memiliki pengaruh 

signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan 5 hari 

pasca terjadi death cross. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka ada beberapa saran yang 

dapat penulis berikan baik kepada investor pasar modal maupun kepada peneliti 

selanjutnya. Adapun saran-saran tersbut sebagai berikut: 

1. Bagi investor di pasar modal 

Sinyal golden cross dan death cross pada Moving Averages 5 hari dan 

20 hari bisa digunakan untuk memprediksi arah pergerakan harga 

saham, terutama dalam jangka pendek, dalam hal penelitian ini adalah 5 

hari kedepan pasca sinyal terbentuk. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan dengan variabel yang sangat terbatas, Oleh 

karena itu, untuk pengujian berikutnya dapat ditambahkan variabel 

indikator lainnya. 

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengukur pengaruh variabel 

indikator lainnya seperti Stochastic, MACD, RSI, Williams % R, 

ataupun menguji pengaruh sinyal MA yang lebih panjang periodenya. 
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