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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Peneliti mencoba untuk membuat analisis pengaruh dari faktor-faktor 

makroekonomi negara yang bedekatan terhadap indeks harga saham di bursa 

pada periode Q1.2010-Q4.2020. Berdasarkan hasil analisis dapat dibuat 

simpulan sebagai berikut: 

a. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil analisis dan uji yang 

dilakukan oleh peneliti didapati bahwa Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dalam jangka pandang maupun dalam jangka 

pendek memiliki pengaruh yang positif terhadap fluktuasi Strait 

Times Index. Hasil tersebut terjadi dikarenakan pasar modal dari 

kedua negara tersebut yang saling berdekatan, sehingga indeks 

sahamnya dapat mempengaruhi satu sama lainnya akibat dari adanya 

integrasi pada kedua bursa. 

b. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil analisis dan uji yang 

dilakukan oleh peneliti didapati bahwa Inflasi Indonesia (INFI) 

dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek memiliki 

pengaruh yang positif terhadap fluktuasi Strait Times Index. Hasil 

tersebut terjadi dikarena adanya kerjasama ekonomi yang kuat antara 

kedua negara sehingga apabila kondisi makro salah satu negara 

berubah maka akan berdampak terhadap nilai investasinya. 

c. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan hasil analisis dan uji yang 

dilakukan peneliti didapati bahwa Nilai Tukar Rupiah hanya dapat 

berpengaruh negatif dalam jangka panjangnya dan tidak berpengaruh 

dalam jangka pendek terhadap fluktuasi  Strait Times Index. Hasil 

tersebut terjadi dikarenakan pengaruh dari hubungan dagang kedua 

negara yang memiliki imbal balik dalam jangka panjang. 
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V.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan saran pada aspek-

aspek penting didalam penelitian. 

a. Aspek Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan riset yang 

jauh lebih dalam diharapkan agar memperkuat teori-teori dengan 

argumen yang sesuai dengan penelitian. 

b. Aspek Praktis 

Diharapkan bagi pemerintah dan juga para investor dipasar modal 

agar dapat lebih memperhatikan indikasi dari efek penularan yang 

disebabkan oleh perubahan kondisi makro ekonomi negara lainnya 

yang dapat mempengaruhi nilai investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


