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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh volume 

perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham dan inflasi terhadap 

volatilitas harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk periode 2014-2016, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :   

1. Hasil pengujian hipotesis antara pengaruh volume perdagangan saham 

terhadap volatilitas harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk adalah 

berpengaruh tidak signifikan.  

2. Hasil pengujian hipotesis antara pengaruh frekuensi perdagangan 

saham terhadap volatilitas harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk 

adalah berpengaruh positif signifikan.  

3. Hasil pengujian hipotesis antara pengaruh inflasi terhadap volatilitas 

harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk adalah berpengaruh negatif 

signifikan.  

4. Hasil pengujian hipotesis secara simultan bahwa volume perdagangan 

saham, frekuensi perdagangan saham dan inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap volatilitas harga saham PT Bank Panin Syariah 

Tbk. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak PT Bank Panin Syariah TBK 

Diharapkan agar lebih meningkatkan kinerja perusahannya 

sehingga harga sahamnya bisa terus meningkat. Selain itu pihak Bank 

juga memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

harga sahamnya sehingga bisa menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya dalam bentuk saham. Dengan meningkatknya 

jumlah investasi saham pihak Bank dapat memeperoleh modal 

tambahan untuk kegiatan operasional perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Diharapkan bagi investor dan calon investor yang telah atau 

ingin berinvestasi pada saham, perlu memperhatikan faktor-faktor 

yang memengaruhi volatilitas harga saham khususnya pada saham 

syariah yaitu volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan 

saham dan inflasi faktor tersebut terbukti memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap volatilitas harga saham PT Bank Panin Syariah 

Tbk. 

3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan, bahan informasi, referensi, dan wawasan 
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terkait variabel-variabel penelitian seperti volume perdagangan saham, 

frekuensi perdagangan saham, inflasi dan volatilitas harga saham. 

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk peneliti yang akan datang dengan meneliti lebih lanjut, 

lebih mendalam lagi, dan diperluas variabel-variabelnya. Peneliti 

selanjutnya bisa menambahkan variabel berupa tingkat produksi 

industri, jumlah uang beredar, kapitalisasi pasar, krisis global, kinerja 

perusahaan dan Dividend Payout Ratio. Sekaligus perlu penambahan 

pada sampel penelitian supaya lebih akurat dan maksimal serta dengan 

memperpanjang periode penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


