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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil uraian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada 

penelitian ini mengenai Pengaruh Suku Bunga, Rasio Pembayaran Dividen, dan 

Produk domestic Bruto terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Dengan demikian dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan Suku Bunga Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 mengalami kecenderungan yang 

menurun. Pada Tahun 2017 tingkat bunga penjaminan simpanan dalam 

rupiah diturunkan dengan pertimbangan terutama pada perkembangan suku 

bunga simpanan bank benchmark LPS yang menunjukkan penurunan, di 

mana suku bunga pasar dalam tren menurun yang terjadi sejak awal 2017. 

Pada tahun 2019 Penurunan bunga acuan akan direspon dengan turunnya 

bunga simpanan yang diikuti dengan penurunan bunga pinjaman, dengan 

disertai pertimbangan-pertimbangan lain seperti likuiditas bank dan risiko 

kredit dan pada tahun 2020 suku bunga menurun karena tengah mengalami 

kondisi COVID-19,BI masih memiliki pekerjaan yakni menjaka stabilisasi 

nilai tukar rupiah sehingga tidak menjadi undevalued. 

2. Perkembangan Rasio Pembayaran Dividen Pada Perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 mengalami 

kecenderungan yang menurun, pada Tahun 2019 penurunan pembayaran 
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deviden perusahaan sedang rugi dapat juga disebabkan karena penurunan 

laba dan juga factor fundamental perusahaan tidak baik. 

3. Perkembangan Produk Domestik Bruto Pada Perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 mengalami 

kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya karena hamper semua 

sektor ekonomi bertumbuh terutama sektor pertanian.  

4. Perkembangan harga Saham Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 mengalami kecenderungan yang 

menurun, pada Tahun 2020 karena pada tahun ini adalah awal masa 

pandemic,bursa global terkoreksi cukup dalam tak terkecuali IHSG di BEI, 

pemutusan rantai protocol COVID-19 dengan pemberlakuan protokol 

covid-19 tela memukul sektor rill hal ini membuat kinerja emiten menurun 

. 

5. Pengaruh Perputaran Suku Bunga terhadap Rasio Pembayaran Dividen pada 

Perusahaan Sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2016-2020. Dengan hasil uji hipotesis bahwa Perputaran Suku 

Bunga memiliki pengaruh tidak signfikan terhadap Rasio pembayaran 

Dividen.  

6. Pengaruh Perputaran Produk Domestik Bruto terhadap Rasio Pembayaran 

Dividen pada Perusahaan Sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2020. Dengan hasil uji hipotesis bahwa Perputaran 

Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh tidak signfikan terhadap Rasio 

pembayaran Dividen.  
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7. Hasil analisis pengaruh secara parsial : 

Pengaruh Suku Bunga,Rasio Pembayaran Dividen, dan Produk 

Domestik Bruto terhadap Harga Saham Pada Perusahaan sektor 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-

2020. Hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa secara parsial 

berpengaruh signifikan 

Hasil Analisis secara simultan : 

a) Pengaruh Suku Bunga, Rasio Pembayaran Dividen, dan Produk 

Domestik Bruto terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-

2020. Dengan hasil uji hipotesis yang menyatakan berpengaruh 

signifikan. Maka secara bersama-sama hasil analisis rasio-rasio 

memiliki pengaruh terhadap Harga Saham di sektor ini. 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan pengujian dan pembahasan maka penulis akan 

memberikan sedikit saran mengenai Suku Bunga, Rasio Pembayaran Dividend an 

Produk Domestik Bruto terhadap Harga saham Pada Perusahaan Sektor Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Sebagai berikut : 

1. Untuk kebijakan moneter BI agar lebih mengutamakan stabilitas rupiah agar 

dapat memulihkan ekonomi,jika  BI menurunkan suku bunga maka 

pemulihan ekonomi Indonesia akan lebih cepat. 
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2. Untuk perusahaan lebih banyak membagikan deviden kepada pemilik 

saham karena deviden merupakan salah satu faktor untuk menarik minat 

para investor dalam menanamkan saham atau berinvestasi. 

3. Invetasi dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap 

perkembangan produk domestic bruto maka dari itu perlu peningkatan 

investasi dan juga perbelanjaan pemerintah supaya produk domestic bruto 

indonesia dapat terus berkembang.  

4. Bagi para calon investor harus detail dalam melihat harga saham yang 

diinginkan,dengan melihat harga saham harian yang dipilih pada tanggal 

tertentu,minimal sampai 1 hari sebelum pencarian dilakukan 

5. Pengaruh suku bunga terhadap harga saham sangat kuat,maka dari itu pihak 

perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan suku bunga . 

6. Untuk perusahaan harus meningkatkan nilai profitabilitas sehingga dapat 

membagikan dividen secara stabil kepada pemegang saham dan juga dapat 

mengamati tingkat pertumbuhan harga saham. 

7. Dari penelitian ini penulis memberi saran bagi investor dalam pembelian 

saham perlu banyak perencanaan dan melihat kondisi pasar karena kondisi 

pasar cendruk berfluktuasi secara signifikan. 

 

 


