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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka didapatkan 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Nilai koefisian suku bunga sebesar -0,018 dengan nilai probabilitas 

0,283. Maka suku bunga memiliki pengaruh negatif namun tidak 

signifikan terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Selama tidak 

terjadi kondisi makroekonomi yang menyebabkan lonjakan tingkat suku 

bunga, maka investor akan tetap lebih termotivasi untuk melakukan 

investasi saham.  

2. Nilai koefisien Inflasi sebesar -0,015 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,020. Maka inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

indeks harga saham gabungan (IHSG). Inflasi yang mengalami 

penurunan akan memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan karena 

para produsen tidak akan menurunkan harga barang dipasaran, namun 

sebaliknya dengan meningkatnya inflasi yang terjadi akan memberikan 

dampak terhadap meningkatnya harga-harga dipasaran. 

3. Nilai koefisien nilai tukar rupiah -0,048 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,002. Maka Nilai tukar rupiah memiliki pengaruh negatif dan 

sigifikan terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Bagi investor 
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sendiri, pelemahan nilai kurs rupiah menunjukkan situasi fundamental 

perekonomian Indonesia dalam kondisi suram.  

4. Nilai koefisien harga emas dunia sebesar 0,000 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,000. Maka harga emas dunia memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Pertumbuhan 

perekonomian yang terjadi akan berdampak terhadap meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat yang secara langsung mendorong masyarakat 

melakukan investasi, salah satunya dengan berinvestasi pada emas.  

5. Niliai koefisien harga minyak dunia sebesar -0,000 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,741. Maka harga minyak dunia memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks harga saham 

gabungan (IHSG). Karena naiknya harga minyak dunia akan berdampak 

terhadap meningkatnya harga-harga pada semua sektor. Namun 

menurunnya harga minyak dunia maka perusahaan tidak akan langsung 

menurunkan harga jual barang karena akan berdampak terhadap 

turunnya jumlah laba yang akan diterima.  

6. Nilai koefisien indeks dow jones sebesar 0,000 dengan nilai probabilitas 

dengan sebesar 0,000. Maka indeks dow jones memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Hal ini 

disebabkan karena indeks dow jones tidak memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap IHSG, tetapi tetap saja perubahan indeks dow jones 

juga akan berdampak terhadap perubahan harga saham diindonesia 

meskipun dampak yang terjadi tidak secara langsung.  
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7. Secara simultan dimana nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 

0,05 maka suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, harga emas dunia, 

harga minyak dunia, dan indeks dow jones memiliki pengaruh terhadap 

indeks harga saham gabungan (IHSG). Dengan nilai R square sebesar 

0,947 atau sebesar 94,7% suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, harga 

emas dunia, harga minyak dunia, dan indeks dow jones dapat 

mempengaruhi indeks harga saham gabungan (IHSG). 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya selalu menjaga stabilitas perekonomian 

untuk menghindari terjadinya penurunan IHSG, dengan menghindari 

dan melakukan pengawasan terhadap tingkat suku bunga, dan harga 

minyak dunia agar dapat mempengaruhi pergerakan IHSG yang akan 

berimbas pada penurunan investasi dipasar modal Indonesia. 

2. Bagi calon investor yang ingin melakukan investasi dalam saham, 

hendaknya mempertimbangkan faktor fundamental terutama suku bunga 

dan Inflasi, serta faktor luar negeri seperti harga emas dunia serta harga 

minyak dunia 

3. Bagi peneliti dengan topik sejenis disarankan untuk melakukan kajian 

lebih lanjut dengan memasukkan variabel bebas lainnya, seperti produk 

domestik bruto, tingkat penggangguran, cadangan devisa, dan faktor-

faktor eksternal yang berasal dari luar negeri seperti pertumbuhan 
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ekonomi dunia, dan lain-lain serta dengan memperpanjang periode 

penelitian, sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih baik dengan 

menggunakan analisis dan metode yang berbeda dari penelitian ini. 

 


