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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan , maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk domestik  bruto memiliki pengaruh positif terhadap indeks harga saham 

dihitung berdasarkan persamaan regresinya yaitu 0,584 artinya jika produk domestik 

bruto naik satu satuan maka indeks harga saham akan naik sebesar 0,584. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh diperoleh nilai thitung 

Produk Domestik Bruto sebesar 5,178 atau lebih besar dari ttabel yaitu 2,110 serta nilai 

Signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Sektor Manufaktur. 

2. Nilai tukar rupiah pada dollar Amerika memiliki pengaruh negatif terhadap indeks 

harga saham dihitung berdasarkan persamaan regresinya yaitu -4,034 artinya jika nilai 

tukar rupiah pada dollar Amerika naik satu satuan maka indeks harga saham akan 

turun sebesar 4,034. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t 

diperoleh nilai thitung Nilai Tukar Rupiah pada Dollar Amerika sebesar -6,115 atau 

lebih kecil dari ttabel yaitu -2,110 serta nilai Signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 

0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Nilai Tukar Rupiah pada Dollar 

Amerika berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Sektor Manufaktur. 

3. Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh Fhitung sebesar 35.199 atau lebih besar dari 

Ftabel yaitu 3,592 dan juga memiliki nilai Signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto dan Nilai Tukar 



52 
 

 

Rupiah Pada Dollar Amerika berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 

Indeks Harga Saham Sektor Manufaktur.  

4. R Square pada model regresi adalah bernilai 0,815 berarti pengaruh Produk Domestik 

Bruto dan Nilai Tukar Rupiah Pada Dollar Amerika terhadap Indeks Harga Saham 

Sektor Manufaktur adalah  81,5 % sedangkan 18,5% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak termasuk didalam model. 

 

5.2 Saran  

1. Bagi investor diharapkan untuk mengetahui kondisi makro ekonomi khususnya 

produk domestik bruto dan nilai tukar rupiah pada dollar Amerika, sebelum 

mengambil keputusan dalam membeli, menjual saham perbankan 

2. Bagi pemerintah khususnya pengambil kebijakan ekonomi, untuk lebih bijaksana 

dalam mengambil suatu keputusan ekonomi khususnya  produk domestik bruto dan 

nilai tukar rupiah pada dollar Amerika 

3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambah variabel lain  sehingga penelitian 

selanjutnya menjadi lebih sempurna. 
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