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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel 

ekonomi makro yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar 

Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Januari 2010 – 

Desember 2014. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel bebas dan Indeks 

Harga Saham Gabungan merupakan variabel terikat. Berdasarkan pada analisis 

hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil uji melalui Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan dari variabel ekonomi makro yaitu inflasi, 

tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2010 –  

Desember 2014, artinya H1 diterima. 

2. Hasil uji melalui Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh secara parsial inflasi, suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah 

berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek 

Indonesia periode Januari 2010 – Desember 2014, artinya H2 diterima. 
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5.2 Saran 

1. Saran bagi investor 

Bagi para investor diharapkan lebih memperhatikan variabel – variabel 

makro ekonomi dalam keputusan investasinya di pasar modal, serta dapat 

menggunakan variabel lain untuk menanamkan modalnya, variabel 

tersebut seperti produk domestik bruto (PDB), harga emas, dan cadangan 

devisa, lalu informasi dari berbagai sumber harus dipertimbangkan, 

sehingga bisa meminimalisir risiko yang akan dihadapi dan 

memaksimalkan return. 

2. Saran bagi pemerintah 

Pemerintah hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi makro sebagai 

bahan pertimbangan dalam membuat keputusan – keputusan strategis 

untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari peningkatan 

harga saham perusahaan. 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut 

dengan menambah variabel bebas lainnya, seperti pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) serta pada variabel terikatnya menggunakan 

variabel lain seperti indeks LQ-45, Indeks Kompas 100, Indeks Sektoral, 

dan Jakarta Islamic Indeks, sehingga mampu mendapatkan hasil yang 

lebih baik lagi dan disarankan dapat memperpanjang periode penelitian. 


