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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1.  Kesimpulan 

Mengacu pada hasil penelitian ini yang betemakan dampak fluktuasi BI 

Rate, The FED Rate dan Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan berhasil 

ditarik kesimpulan yaitu: 

a. Terdapat pengaruh negatif antara BI Rate dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan yang dikarenakan tingkat suku bunga BI Rate dijadikan acuan 

oleh para investor domestik untuk penentuan melakukan investasi, dimana 

tingkat investasi akan dilakukan apabila kemungkinan mendapatkan 

keuntungan (Return of investment) yang didapat lebih tinggi dari tingkat 

suku bunga. BI Rate yang rendah membuat para investor menganggap 

bahwa kemungkinan untuk mendapatkan profit pada investasi saham 

menjadi lebih tinggi, sehingga dengan meningkatnya jumlah investasi 

saham yang dilakukan maka akan meningkatkan IHSG. 

b. Tidak berpengaruhnya The FED Rate terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan yang dikarenakan sangat memungkinkan apabila terdapat 

berbagai macam informasi, tolak ukur atau faktor lain dari dalam negeri 

seperti seperti BI Rate, dan inflasi yang terbukti memberikan pengaruh 

kepada Indeks Harga Saham Gabungan yang dijadikan sebagai acuan bagi 

para investor asing yang merupakan separuh dari total investor saham di 

Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk mendapatkan 

keuntungan dalam berinvestasi pada saham yang tentunya akan 

mempengaruhi laju dari tingkat IHSG. 

c. Terdapat pengaruh antara inflasi dengan Indeks Harga Saham Gabungan 

yang dikarenakan inflasi ini merupakan tolak ukur dari kondisi 

perekonomian secara nasional dan karena inflasi juga merupakan sasaran 

utama kebijakan moneter. Inflasi yang moderat dan berada pada tingkat 

yang telah ditargetkan oleh pemerintah menggambarkan kondisi 

perekonomian yang stabil, tidak lesu dan terus menunjang tingkat transaksi 
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sehingga investor tergerak untuk melakukan transaksi dengan motif 

berspekulasi dengan menanamkan modalnya pada saham sehingga dengan 

meningkatnya jumlah investasi saham yang dilakukan maka akan 

meningkatkan IHSG. 

 

V.2.  Saran 

Mengacu pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Aspek Teoritis 

Untuk penelitian kedepannya, diharap bahwa peneliti lain dapat 

menambahkan beberapa variabel lain untuk mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal, serta dapat menambahkan sampel dengan jumlah yang lebih 

banyak agar mendapat hasil yang lebih akurat dan konkrit. 

b. Aspek Praktis 

1) Pemerintah diharapkan mampu menghasilkan berbagai kebijakan 

moneter yang dapat menstabilkan perekonomian nasional serta dapat 

meningkatkan investor pasar modal di Indonesia, khususnya pada 

investasi saham agar Indeks Harga Saham Gabungan dapat terus 

meningkat. 

2) Diharapkan bagi berbagai lembaga penelitian yang akan meneliti 

dengan menggunakan indikator penelitian yang serupa agar dapat 

mencari penjelasan serta informasi yang lebih luas dan terperinci 

khususnya mengenai Indeks Harga Saham Gabungan agar 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

  


