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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh BI Rate, Kurs Rupiah, Volume 

Perdagangan Saham Terhadap Harga Saham Perbankan BUMN yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2013. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Uji t maka dapat disimpulkan bahwa BI Rate tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan BUMN yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2013 

2. Berdasarkan Uji t maka dapat disimpulkan bahwa Kurs Rupiah tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan BUMN 

yang terdaftar di BEI periode 2011-2013 

3. Berdasarkan Uji t maka dapat disimpulkan bahwa Volume Perdagangan 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap harga saham perbankan 

BUMN yang terdaftar di BEI periode 2011-2013 

4. Berdasarkan Uji (F) Secara bersama-sama maka dapat disimpulkan bahwa BI 

Rate, Kurs Rupiah dan Volume Perdagangan mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham perbankan BUMN yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2013 
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5.2 Keterbatasan 

1. Sampel yang digunakan hanya 4 perusahaan perbankan BUMN yang telah 

terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Dalam penelitai ini juga menggunakan sebagian variabel ekonomi makro yaitu 

suku bunga dan kurs dan masih ada yang lain yang tidak dimasukan dalam 

penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi 

1. Perusahaan perlu memberikan kesan yang baik kepada para investor, seperti 

ketepetan waktu dalam hal penyampaian laporan keuangan dan ringkasan 

kinerja perusahaan serta keterbukaan informasi terhadap para investor agar 

tidak meragukan investor terhadap perusahaan 

2. Bagi Investor yang sudah atau akan melakukan investasi dapat memperhatikan    

tingkat volume perdagangan saham dalam menentukan langkah yang tepat 

dalam mengambil keputusan investasi sehingga dapat memilih saham-saham 

perusahaan yang tepat dan merujuk pada hasil penelitian yang membuktikan 

bahwa volume perdagangan saham berpengaruh terhadap harga saham 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dan 

memperpanjang  jangka waktu penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil yang 

lebih baik. Serta Menambahkan faktor makro lainya dan faktor internal 

perusahaan sebagai variabel independen yang mungkin berpengaruh terhadap 

harga saham 


