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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai 

hubungan tingkat suku bunga simpanan berjangka dengan tingkat pengembalian 

investasi dalam saham pada sektor perbankan, maka dapat ditarik kesimpulan 

yang diharapkan dapat menjadi manfaat bagi dunia investasi, masyarakat 

perbankan, penulis, dan siapa saja yang membaca skripsi ini. Kesimpulan yang 

dapat diambil sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah : 

Antara tingkat suku bunga simpanan berjangka rupiah dan tingkat 

pengembalian investasi dalam saham pada sektor perbankan terdapat 

hubungan yang sangat lemah namun searah, apabila tingkat suku bunga 

meningkat maka tingkat pengembalian investasi saham juga cenderung 

meningkat, hal ini ditunjukkan oleh nilai Koefisien Korelasi Pearson (r) 

sebesar 0,1783. Namun besarnya pengaruh tingkat suku bunga simpanan 

berjangka rupiah terhadap tingkat pengembalian investasi dalam saham 

pada sektor perbankan sangat kecil, seperti yang ditunjukkan oleh hasil 

dari perhitungan Koefisien Determinasi (R) yaitu hanya sebesar 3,18 %, 

sisanya sebesar 96,82 % dipengaruhi oleh faktor lain. Hipotesis juga telah 

diuji pada tingkat signifikasi (α) 0,05 dimana thitung lebih kecil (<) dari ttabel 

, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel x 

(tingkat suku bunga simpanan berjangka rupiah) dengan variabel y (tingkat 
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pengembalian investasi dalam saham pada sektor perbankan). Dengan kata 

lain, tingkat suku bunga simpanan berjangka rupiah berpengaruh secara 

positif terhadap tingkat pengembalian investasi dalam saham pada sektor 

perbankan. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil kesimpulan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang 

sangat lemah antara tingkat tingkat suku bunga deposito dengan tingkat 

pengembalian investasi saham pada sektor perbankan, walaupun secara langsung 

hubungannya searah atau positif yaitu jika tingkat suku bunga deposito meningkat 

maka return saham cenderung meningkat pula. Atas dasar hasil penelitan ini maka 

disarankan agar dalam mempertingkatkan tingkat pengembalian suatu investasi 

dalam saham sebaiknya tidak hanya memperhitungkan tingkat suku bunga 

simapanan berjangka (deposito) saja, mengingat pengaruh tingkat suku bunga 

deposito terhadap tingkat pengembalian investasi dalam saham berdasarkan hasil 

perhitungan koefisien determinasi hanya berpengaruh sebesar 3,18%-nya saja. 

Sedangkan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian 

investasi dalam saham memiliki pengaruh sebesar 96,82%-nya. 

 Kemudian untuk selanjutnya perlu dilakukan suatu penelitian lanjutan 

tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian 

suatu investasi dalam saham selain tingkat suku bunga, dan, faktor apakah 

sebenarnya yang paling besar pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian 

investasi dalam saham. Sehingga diharapkan dapat diketahui acuan yang paling 
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tepat bilamana seorang pelaku investasi dalam usaha mencapai tujuannya, 

melakukan atau berniat melakukan perhitungan analisis investasi dan 

mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi saham yang ingin dicapainya. 

 


