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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil olah data serta uji hipotesis dengan menggunakan 

program komputer Eviews versi 10 pada bab IV mengenai “Analisis Kausalitas 

Antara Indeks Harga Saham Global Dengan Indeks Harga Saham Gabungan” maka 

dapat disimpulkan seperti: 

1. Variabel DJIA (X1) berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di Indonesia 

dengan hubungan positif. Apabila DJIA mengalami peningkatan, maka akan 

mempengaruhi IHSG untuk juga mengalami peningkatan. 

2. Variabel SSEC (X2) berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di Indonesia 

dengan hubungan positif. Apabila SSEC mengalami peningkatan, maka akan 

mempengaruhi IHSG untuk juga mengalami peningkatan. 

3. Variabel N225 (X3) berpengaruh terhadap IHSG di Indonesia dengan hubungan 

negatif. Apabila N225 mengalami peningkatan, maka akan mempengaruhi 

IHSG untuk mengalami penurunan. 

4. Variabel SSEC (X2) memiliki pengaruh terbesar terhadap pergerakan IHSG. 

Pengaruh terbesar yang kedua adalah variabel N225 (X3) dan yang terakhir 

adalah variabel DJIA (X1). 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan serta simpulan diatas, maka saran yang dapat 

diberikan peneliti antara lain: 

1. Aspek Teoritis 

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya pertimbangkan untuk 

menggunakan variabel-variabel makroekonomi lainnya selain indeks harga 

saham global seperti inflasi, suku bunga, PDB dan lainnya serta meneliti faktor 

fundamental yang berada di dalam perusahaan yang sekiranya juga dapat 

mempengaruhi naik dan turunnya harga saham. 
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2. Aspek Praktis 

a. Bagi Investor 

Jika akan membeli saham pada IHSG sebaiknya terlebih dahulu 

memperhatikan arah pergerakan dari Indeks Harga Saham Global. Waktu 

membeli yang tepat adalah disaat DJIA dan SSEC mengalami kenaikan, 

karena akan diikuti oleh kenaikan IHSG. Namun apabila N225 mengalami 

kenaikan sebaiknya jangan membeli saham, karena akan diikuti oleh 

penurunan IHSG. 

b. Bagi Pemerintah 

Tingkatkan hubungan perdagangan internasional dengan Amerika 

Serikat, China dan Jepang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Kemudian, memperhatikan pengaruh-pengaruh global 

dalam menjaga stabilitas ekonomi dan investasi, serta dalam menetapkan 

kebijakan-kebijakan ekonomi. 

 


