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BAB V 

KESIMPULAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dan telah dijelaskan pula di bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi Inflasi pada tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan dan 

penurunan. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2009 sedangkan 

inflasi terendah. 

2. Kondisi tingkat suku bunga tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami 

kenaikan dan penurunan. Tingkat suku bunga tertinggi terjadi pada bulan 

Desember 2009 dan tingkat suku bunga terendah terjadi pada bulan sampai 

dengan bulan Agustus 2009. 

3. Kondisi nilai tukar rupiah pada tahun 2009 sampai dengan 2012 pengalami 

kenaikan dan penurunan. Nilai tukar tertinggi terjadi pada bulan Februari 2009 

dan nilai tukar terendah terjadi pada bulan Agutus 2011. 

4. Secara simultan inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah berpengaruh 

signifikan terhadap indeks harga saham JII. 

5. Pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham JII memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan dan terdapat hubungan yang rendah antara inflasi dan indeks 

harga saham JII. 

6. Pengaruh suku bunga terhadap indeks harga saham JII memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan dan terdapat hubungan yang kuat  antara suku bunga dan 

indeks harga saham JII. 

7. Pengaruh nilai tukar rupiah per dollar AS memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan dan terdapat hubungan yang kuat antara nilai tukar dan indeks harga 

saham JII. 

Dari semua hipotesis yang ada dapat disimpulkan bahwa semua variabel X 

berpengaruh terhadap variabel Y. Dengan demikian penelitian ini menguatkan 

penelitian yang dilakukan oleh Ananto yang menyimpulkan bahwa variabel inflasi 
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tidak berpengaruh terhadap variabel indeks saham JII sedangkan variabel suku 

bunga dan nilai tukar masing-masing berpengaruh terhadap indeks saham JII. 

 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan serta mengambil beberapa 

simpulan, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang sekiranya dapat 

memberikan manfaat kepada beberapa pihak, sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar menambahkan faktor-faktor lain diluar inflasi, 

suku bunga dan nilai tukar untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

Indeks Harga saham JII, seperti harga minyak dunia, harga emas, dan jumlah 

uang beredar maupun variabel-variabel internal emiten yang terdaftar di JII. 

Hal ini penting untuk mengetahui variabel-variabel apa yang sebenarnya 

memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan JII 

2. Pihak-pihak yang terkait dengan perdagangan saham syariah baik itu borker 

dan investor diharapkan agar lebih teliti dan cerdas dalam melihat perubahan 

variabel ekonomi makro, dari hasil penelitian ini investor sebaiknya 

memperhatikan faktor suku bunga, karena faktor suku bunga memiliki 

pengaruh besar terhadap indeks harga saham JII, sehingga dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi dapat dilakukan secara tepat. 

3. Lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal seperti PT. BEI dan 

BAPEPAM hendaknya lebih gencar lagi dalam memberikan edukasi kepada 

masyarakat umumtentang bagaimana berinvestasi secara syariah di pasar 

modal syariah yang ditawarkan guna menambah wawasan pengetahuan tentang 

industri pasar modal syariah di kalangan masyarakat. 


