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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh nilai 

tukar Rupiah per Dolar AS, Indeks Dow Jones, dan Indeks Nikkei 225 terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI periode 2007-2013, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan,    ditolak sedangkan    diterima, yang berarti variabel-

variabel independen yaitu Nilai Tukar Rupiah per Dolar AS, Indeks Dow 

Jones, dan Indeks Nikkei 225 berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini berdasarkan 

analisis pengujian simultan (Uji F) melalui perbandingan antara         

(8,039) yang lebih besar dari nilai        (2,720). 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Nilai Tukar Rupiah per 

Dolar AS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan analisis pengujian parsial (Uji t) 

melalui perbandingan antara         (4,798) yang lebih besar dari nilai        

(1,990), sehingga    ditolak dan    diterima. Artinya setiap kenaikan Nilai 

Tukar Rupiah per Dolar AS, Indeks Harga Saham Gabungan juga akan 

mengalami kenaikan. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Indeks Dow Jones 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. 

Hal ini ditunjukkan berdasarkan analisis pengujian parsial (Uji t) melalui 

perbandingan antara         (4,633) yang lebih besar dari nilai        (1,990), 

sehingga    ditolak dan    diterima. Artinya setiap kenaikan Indeks Dow 

Jones, Indeks Harga Saham Gabungan juga akan mengalami kenaikan. 



96 
 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Indeks Nikkei 225 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. 

Hal ini ditunjukkan berdasarkan analisis pengujian parsial (Uji t) melalui 

perbandingan antara         (4,867) yang lebih besar dari nilai        (1,990), 

sehingga    ditolak dan    diterima. Artinya setiap kenaikan Indeks Nikkei 

225, Indeks Harga Saham Gabungan juga akan mengalami kenaikan. 

5.2 Saran 

 Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada 

beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yang mungkin akan berguna baik untuk 

investor ataupun calon investor, maupun bagi peneliti lain. Adapun saran yang ingin 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para investor maupun calon investor yang ingin menginvestasikan 

modalnya pada saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

agar memperhatikan dulu berbagai informasi yang ada sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. Informasi yang perlu diperhatikan  

seperti nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, dan berbagai informasi dalam 

negeri lainnya yang perlu diperhatikan sebelum menginvestasikan dananya 

pada saham-saham yang terdaftar di BEI. Selain itu, indeks-indeks luar negeri 

seperti Indeks Dow Jones di Amerika, Indeks Nikkei 225 di Jepang, dan 

berbagai indeks saham luar negeri lainnya juga perlu diperhatikan sebelum 

mengambil keputusan investasi. Selain itu, faktor lainnya seperti kondisi 

keamanan, politik dan sosial, dan keadaan suatu negara tersebut yang dapat 

berpengaruh pula  terhadap Indeks Saham Gabungan (IHSG) yang berada di 

BEI. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, apabila tertarik dengan topic yang sama dapat 

menambahkan periode penelitiannya ataupun menambahkan faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhi  IHSG lainnya, seperti inflasi, tingkat suku 
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bunga, ataupun jumlah uang yang beredar, sehingga akan menambah 

pengetahuan bagi para pembaca ataupun juga dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan. Selain itu, indeks saham dari negara lain seperti Kospi dari 

Korea, Hang Seng dari Cina, atau indeks harga saham dari negara lainnya 

juga dapat digunakan untuk diteliti sehingga aka memperoleh hasil yang lebih 

akurat tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi IHSG. 


