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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelititi maka, 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari ketiga variabel bebas yang telah 

diteliti adalah sebagai berikut : 

a. Tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis pada 

penelitian ini, dimana tingkat inflasi menjadi salah satu faktor yang 

akan mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan. Tingkat inflasi 

menjadi tidak terlalu dilihat oleh investor untuk menanamkan 

investasi mereka dalam bursa saham. Inflasi yang tinggi akan 

membuat harga barang produksi meningkat dan mengakibatkan nilai 

saham pada perushaaan akan menurun. Pada periode penelitian ini 

juga terlihat untuk fluktuasi inflasi tidak terlalu tinggi, sehingga tidak 

terlalu memiliki pengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham 

Gabungan. 

b. Tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis pada 

penelitian ini, dimana tingkat suku bunga menjadi salah satu faktor 

yang mempegaruhi Indeks Harga Saham Gabungan. Pada periode 

penelitian ini terlihat tingkat suku bunga yang tidak terlalu tinggi 

cenderung stabil dan rendah. Hal itu membuat investor tetap 

mempertahankan investasi dalam saham, karena dinilai lebih 

menguntungkan, berkaca dengan nilai suku bunga yang tidak tinggi. 

c. Harga Emas memiliki pengaruh terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan. Hal ini selaras dengan hipotesis pada penelitian ini, 

dimana harga emas menjadi salah satu faktor yang akan 

mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan. Kenaikan harga pada 

emas membuat investor mengalihkan investasinya kepada emas, 

karena dianggap lebih menguntungkan. Kenaikan tersebut juga 
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membuat sepinya investor yang berinvestasi saham pada pasar saham, 

membuat Indeks Harga Saham mengalami penurunan. 

d. Harga minyak dunia tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis pada 

penelitian ini, dimana harga minyak dunia menjadi salah satu faktor 

yang akan mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan. Hal ini 

dikarenakan harga minyak dunia menjadi bagian kecil untuk dikatakan 

memiliki pengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. 

Kuantitas investor untuk dapat mempengaruhi sebuah Indeks Harga 

Saham dalam sebuah negara sangat dibutuhkan, semakin sedikit 

investtor yang berkecimpung didalamnya. maka tidak akan 

memberikan efek berarti bagi pergerakan Indeks Harga Saham 

Gabungan. 

 

5.2 Saran 

Adapun ebberapa saran yang dapat peneliti tuliskan dari hasil penelitian 

inhi, guna menjadikan bahan evaluasi pada penelitian selanjutnya, yaitu 

sebagai berikut : 

 

5.1.1 Saran Teoritis 

a) Pada penelitian ini, peniliti hanya terbatas pada rentang waktu yang 

pendek, sehingga bagi peneliti selanjutnya diupayakan untuk 

menambah rentang waktu yang lebih panjang agar menghasilkan 

penelitian yang lebih baik lagi. 

b) Pada penelitian selanjutnya, peneliti juga mengharapkan untuk 

ditambahkannya literatur – literatur terkait dengan variabel yang 

digunakan sebagai variabelnya, sehingga dapat lebih memperkuat 

penelitian. 

c) Peneliti juga mengharapkan agar pada penelitian selanjutnya dapat 

diperluas objek penelitiannya, dengan mencari variabel – variabel 

lainnya yang bisa lebih mempengaruhi Indeks Harga Saham 

Gabungan. 
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5.1.2 Saran Praktis 

a) Pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan pasar saham dan atau 

pasar modal lebih dari sebelumnya, sehingga dapat membantu 

perekonomian negara di masa depan. Dengan begitu, Indonesia 

dapat menjadi negara yang lebih maju dalam perekonomianya. 

b) Diharapkan untuk lembaga terkait yang berfokus pada pasar modal 

di Indonesia khususnya dapat mengembangkan lagi kondisi pasar 

modal ini. Perbaikan dalam informasi, sistemasi dan juga 

koordinasi menjadi penting untuk mengembangkan pasar modal 

saat ini. 
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