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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Dari hasil penelitian, maka dapat di ambil simpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, dan kurs dollar secara parsial terhadap 

return saham pada indeks LQ.45 tahun 2007 - 2009 khususnya pada sektor 

perbankan memberikan hasil sebagai berikut:  

a. Pengujian pengaruh antara tingkat inflasi terhadap return saham sektor 

perbankan dalam indeks LQ.45. Dengan nilai probabilitas value dan 

tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu sebesar 0,121. Jika dibandingkan, 

nilai probabilitas value > tingkat signifikansi; (0,121>0,05) maka Ha1 

ditolak sehingga tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham.  

b. Pengujian pengaruh antara suku bunga terhadap return saham sektor 

perbankan dalam indeks LQ.45. Dengan nilai probabilitas value dan 

tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu sebesar 0,042. Jika dibandingkan, 

nilai probabilitas value < tingkat signifikansi; (0,042<0,05) maka H02 

ditolak sehingga SBI berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

c. Pengujian pengaruh antara kurs dollar terhadap return saham sektor 

perbankan dalam indeks LQ.45. Dengan nilai probabilitas value dan 

tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu sebesar 0,357. Jika dibandingkan, 
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nilai probabilitas value > tingkat signifikansi; (0,357>0,05) maka Ha3 

ditolak sehingga kurs dollar tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham.  

2. Pengujian pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, dan kurs dollar secara 

simultan terhadap return saham pada indeks LQ.45 tahun 2007 - 2009  

khususnya pada sektor perbankan memberikan hasil nilai probabilitas value 

dan tingkat signifikansi sebesar 5% dalam penelitian ini adalah 0,047 yang 

berarti angka ini berada di bawah 0,05 maka Ho4 diterima sehingga terdapat 

pengaruh yang signifikan antara tingkat Inflasi, suku bunga, dan kurs dollar 

secara bersama-sama (simultan) terhadap return saham pada sektor 

perbankan di BEI. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan penulis yaitu perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, kurs dollar terhadap return 

saham LQ.45 untuk skala periode di atas 3 tahun. 

 


