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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

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

oleh penulis berdasarkan pembahasan dari hasil yang diperoleh. 

A. Kesimpulan 

Hasil pengolahan SPSS regresi linier berganda antara tingkat inflasi 

(𝑋1), kurs rupiah terhadap USD (𝑋2), BI rate (𝑋3), ROE (𝑋4), PER (𝑋5), dan 

DER (𝑋6) terhadap perubahan harga saham perusahaan pembiayaan (Y) 

disajikan dalam tabel 4.4 dan 4.5 berikut. 

Tabel 5.1 Pengaruh Variabel Independen secara Bersama-

sama terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Pembiayaan 

No Variabel Depeden 
Pengaruh Inflasi, Kurs, BI rate, ROE, 

PER, DER 

1 
Perubahan Harga Saham 

Perusahaan Pembiayaan 
Terdapat pengaruh yang signifikan 

 

Tabel 5.2 Pengaruh Variabel Independen secara Individual 

terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Pembiayaan 

No Variabel Independen Pengaruh terhadap Variabel Dependen 

1 Inflasi tidak signifikan 

2 Kurs rupiah terhadap USD signifikan 

3 BI rate signifikan 

4 ROE signifikan 

5 PER signifikan 

6 DER signifikan 
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Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan temuan-temuan sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh individual variabel ekonomi makro yang diwakili oleh 

inflasi, BI rate dan kurs rupiah terhadap USD terhadap perubahan 

harga saham perusahaan sebagai berikut: 

a. Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan 

harga saham perusahaan pembiayaan selama periode penelitian. 

b. BI rate memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan harga 

saham perusahaan pembiayaan selama periode penelitian. 

c. Kurs rupiah terhadap USD memiliki pengaruh signifikan 

terhadap perubahan harga saham perusahaan pembiayaan selama 

periode penelitian. 

2. Pengaruh individual variabel rasio keuangan yang diwakili Return 

on Equity, Price Earning Ratio, dan Debt to Equity Ratio terhadap 

perubahan harga saham perusahaan pembiayaan sebagai berikut: 

a. ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan harga 

saham perusahaan pembiayaan selama periode penelitian. 

b. PER memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan harga 

saham perusahaan pembiayaan selama periode penelitian. 

c. DER memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan harga 

saham perusahaan pembiayaan selama periode penlitian. 

3. Secara bersama-sama atau secara simultan, terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel-variabel ekonomi makro (inflasi, BI rate, 
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dan kurs rupiah terhadap USD) dan rasio keuangan (ROE, PER, 

dan DER) terhadap perubahan harga saham perusahaan 

pembiayaan pada periode penlitian.  

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 tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi investor di pasar modal 

Investor di pasar modal dapat menggunakan indikator-indikator 

ekonomi makro yang digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan 

untuk memprediksi arah harga saham perusahaan pembiayaan. 

Selain indikator ekonomi makro, investor sebaiknya juga 

memperhatikan faktor fundamental perusahaan dengan 

menggunakan analisa rasio keuangan terutama yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan dengan variabel yang terbatas, baik 

variabel ekonomi makro dan rasio keuangan. Oleh karena itu, 

untuk pengujian berikutnya dapat ditambahkan variabel ekonomi 

makro dan rasio keuangan lainnya.  

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengukur pengaruh 

variabel ekonomi makro lainnya seperti jumlah uang beredar 

(money supply), pertumbuhan eknomi, harga minyak dunia, harga 
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emas, atau variabel lainya yang berhubungan dengan perusahaan 

pembiayaan. 

Juga dari sisi fundamental perusahaan, dapat dilanjutkan dengan 

melakukan penelitian pada jumlah kredit macet, dan pengaruh 

kerjasama dengan bank maupun perusahaan asuransi serta rasio 

keuangan seperti Current Ratio, Total Asset Turnover, dan Return 

on Asset. 
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