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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pengaruh kurs, inflasi, 

BI rate, Fed rate dan Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

di Buresa Efek Indonesia periode 2013-2015, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Perkembangan Kurs, Inflasi, BI Rate, Fed Rate, Indeks Dow Jones 

dan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-

2015 

 Perkembangan kurs (IDR/USD) di Indonesia pada tahun 2013-2015 

mengalami fluktuasi dengan trend  yang cenderung meningkat. Selama periode 

tersebut kurs mengalami kenaikan tertinggi pada bulan september 2015 dan 

terendah pada bulan februari 2013. Perkembangan inflasi di Indonesia pada tahun 

2013-2015 mengalami fluktuasi yang cukup besar dengan trend cenderung 

menurun. Selama periode tersebut inflasi tertinggi pada bulan agustus 2013 dan 

terendah pada bulan desember 2015. Perkembangan BI rate pada tahun 2013-

2015 mengalami fluktuasi  dan cenderung stabil tetapi dengan trend meningkat. 

BI rate tertinggi bulan november 2014 dan terendah pada januari 2013. 

Perkembangan Fed rate pada tahun 2013-2015 tidak berfluktuasi yang bisa 

dikatakan stabil, pada tahun 2013 suku bunga The Fed tetap sebesar 0,25% sama 

pada tahun-tahun sebelum nya dan menaikkan suku bunga nya menjadi 0,5% pada 

bulan desember 2015. Perkembangan Indeks Dow Jones pada tahun 2013-2015 

berfluktuasi yang cenderung meningkat. Selama periode tersebut harga tertinggi 

pada bulan februari 2015 dan terendah pada januari 2013. Perkembangan Indeks 

Harga Saham Dunia pada tahun 2013-2015 terus mengalami fluktuasi yang 

cenderung meningkat. Pada awal tahun 2015 IHSG terus merosot mengalami 
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penurunan yang sangat tajam. IHSG teringgi pada bulan maret 2015 dan terendah 

pada bulan agustus 2013. 

 

2. Pengaruh Kurs, Inflasi, BI Rate, Fed Rate dan Indeks Dow Jones 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2013-2015 secara 

Simultan 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa kurs, inflasi, BI 

rate, Fed rate dan Indeks Dow Jones memiliki hubungan yang  kuat dengan 

IHSG. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji F mendapatkan hasil Ho 

ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan kurs, 

inflasi, BI rate, Fed rate dan Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

 

3. Pengaruh Kurs, Inflasi, BI Rate, Fed Rate dan Indeks Dow Jones 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2013-2015 secara Parsial 

 

a) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa kurs memiliki 

hubungan yang lemah dengan Indeks Harga Saham Gabungan. 

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji t mendapatkan hasil Ho ditolak 

yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan dari kurs terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

b) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa inflasi memiliki 

hubungan yang lemah dengan Indeks Harga Saham Gabungan. 

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji t mendapatkan hasil Ho 

diterima yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari inflasi 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015. Hal tersebut terjadi dimungkinkan disebabkan penurunan atau 

kenaikan IHSG dipengaruhi secara langsung oleh kurs sehingga inflasi 

tidak lagi mempengaruhi IHSG. 

c) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa BI rate memiliki 

hubungan yang sangat lemah dengan Indeks Harga Saham Gabungan. 
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Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji t mendapatkan hasil Ho 

diterima yang berarti bahwa tidak terdapat signifikan pengaruh dari BI 

rate terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. Naik turun nya BI rate akan lebih mempengaruhi 

investasi dalam obligasi dibandingkan investasi dalam saham 

d) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa  Fed rate memiliki 

hubungan yang sangat lemah dengan Indeks Harga Saham Gabungan. 

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji t mendapatkan hasil Ho 

diterima yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari Fed 

rate terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. Sehingga naik turun nya Fed rate akan lebih 

mempengaruhi intrumen hutang dibandingkan investasi dalam saham. 

e) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa Indeks Dow Jones 

memiliki hubungan yang cukup kuat dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji t mendapatkan 

hasil Ho ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan dari 

Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada nya saran-

saran yang kiranya bermanfaat yaitu : 

1) Bagi perusahaan/emiten untuk menjaga dan mempertahankan harga 

saham, sebaiknya emiten yang bahan baku nya impor lebih 

memperhatikan tingkat kurs rupiah terhadap dolar AS,  karena hal tersebut 

dapat mempengaruhi naik/turun nya harga saham.  

2) Bagi investor dan calon investor yang telah dan akan menanamkan dana 

nya pada investasi saham, untuk mendapatkan return saham yang 

diharapkan lebih baik selalu memperhatikan informasi sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, informasi seperti 

kurs, inflasi, BI rate, Fed rate dan Indeks Dow Jones. Saham-saham yang 
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tergabung dalam Indeks LQ-45 masih di rekomendasikan jika ingin 

investasi dalam bentuk saham. 

3) Bagi penulis, apabila tertarik dengan topik dan fenomena yang sama. 

Penelitian selanjut dapat menambahkan variabel faktor makro ekonomi 

seperti harga emas, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga minyak dunia 

dan lainnya. Selain itu dapat menambahkan faktor global seperti Indeks 

Saham hangseng, dan Indeks-Indeks saham lainnya yang diperhitungkan 

di dunia. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan periode  

pengamatan yang lebih panjang dari 3 tahun bisa menjadi 4, 5 atau 6 

tahun. Sehingga dapat menjadi pembanding dan mendapatkan hasil yang 

beragam dan lebih akurat. 


