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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

faktor- faktor yang mempengaruhi Harga Saham Syariah Perusahaan 

Semen Indonesia Persero Tbk periode 2009- 2016 dengan menggunakan 

variabel Jumlah Uang yang Beredar, BI Rate, dan Volume Perdagangan 

saham sebagai variabel independen, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan uji regresi antara Jumlah Uang yang Beredar memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham Syariah 

Perusahaan Semen Indonesia Persero Tbk periode 2009- 2016. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan  Jumlah Uang 

Beredar akan meningkatkan Harga Saham Syariah. Dan sebaliknya 

setiap penurunan Jumlah Uang Beredar akan menurunkan Harga 

Saham. 

2. Berdasarkan uji regresi antara BI Rate memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Harga Saham Syariah Perusahaan Semen 

Indonesia Persero Tbk periode 2009- 2016. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setiap peningkatan BI Rate akan menurunkann 

Harga Saham Syariah. Dan sebaliknya setiap penurunan BI Rate akan 

meningkatkan Harga Saham. 
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3. Berdasarkan uji regresi antara Volume Perdagangan saham memiliki 

pengaruh positif tidak signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan 

Semen Indonesia Tbk. Periode 2009- 2016. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setiap peningkatan Volume Perdagangan saham 

akan meningkatkan Harga Saham Syariah. Dan sebaliknya setiap 

penurunan Volume Perdagangan saham akan menurunkan Harga 

Saham Syariah. 

4. Berdasarkan uji regresi antara Jumlah Uang yang Beredar , BI Rate, 

dan Volume Perdagangan saham diketahui dengan nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel dan nilai signifikansi  kurang dari taraf signifikansi 

yang diharapkan. Dengan  demikian Jumlah Uang Beredar, BI Rate, 

dan Volume Perdagangan berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham Perusahaan Semen Indonesia Persero Tbk periode 2009- 2016. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpuan dari hasil penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi investor untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan 

investasi. Investor harus lebih waspada terhadap situasi pasar yang 

sedang berlangsung dengan memperlihatkan perubahan ekonomi 

seperti Jumlah Uang yang Beredar dan Suku bunga karena dapat 

mempengaruhi harga saham sehingga investor tidak mengalami 

kerugian saat investasi 
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2. Bagi akademik diharapkan dijadikan sebagai referensi untuk tambahan 

untuk memperkaya kajian- kajian yang akan digunakan sebagai 

tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian 

yang akan datang.  

3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan akan menambah variabel 

penelitian lainnya yang mempunyai pengaruh kuat karena berdasarkan 

hasil koefisien determinasi  dilihat Nilai Adjusted R Square  hasilnya  

0,352 artinya 35,2% . Artinya variabel yang digunakan dalam 

peneltian ini  hanya mempunyai pengaruh yang sangat lemah yaitu 

35,2%, ehingga sisanya 64,8% dipengaruhi faktor lain. 

 


