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Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan judul 

“Pengaruh tingkat suku bunga deposito dan capital gain terhadap volume transaksi saham 

sektor perbankan”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat suku 

bunga deposito dan capital gain terhadap volume transaksi saham sektor perbankan. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder time series yang bersumber dari publikasi 

statistik Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun dari publikasi ststistik Bank Indonesia (BI) dengan 

periode tahun penelitian 2005 – 2006. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat suku 

bunga deposito (X1) dan capital gain (X2) sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah volume 

transaksi saham sektor perbankan. 

Alat analisis yang digunakan adalah multikolinieritas dan regresi linier berganda melalui 

pendekatan uji statistik dan signifikansi. Dengan menggunakan pendekatan uji F dapat 

diketahui hubungan secara serentak antara variabel bebas (X1, X2) terhadap variabel terikat 

(Y). Dan untuk mengetahui hubungan secara parsial antara variabel bebas (X1, X2) terhadap 

variabel terikat (Y) digunakan uji t (t-test). 

Hasil regresi yang telah diuji dengan uji F menunjukkan bahwa dari 17 saham perbankan, 

variabel tingkat suku bunga deposito (X1) dan capital gain secara serentak berpengaruh 

signifikan terhadap volume transaksi saham sektor perbankan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

Hasil regresi yang telah diuji secara dengan uji t (parsial) menunjukkan tingkat suku bunga 

deposito secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume transaksi 

saham sektor perbankan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil regresi yang telah diuji dengan uji 

t menunjukkan capital gain secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap volume 

transaksi saham sektor perbankan. 

Dari hasil koefisien regresi, pengaruh antara tingkat suku bunga deposito dan capital gain 

terhadap volume transaksi saham sektor perbankan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) adalah R2 

sebesar 0,041 atau 4,1%. Dalam arti R2 menunjukkan kontribusi semua variabel independent, 

yaitu tingkat suku bunga deposito dan capital gain dalam mempengaruhi variabel dependent, 

yaitu volume transaksi saham sektor perbankan. 


