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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan penelitian di bab 

sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh nilai tukar 

rupiah, suku bunga dan indeks dow jones terhadap ihsg di indonesia dari 

tahun 2016 bulan september hingga tahun 2019 bulan april. Dari hasil analisis 

data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai tukar. 

Dengan arti ketika nilai tukar mengalamai kenaikan makan akan 

mengakibatkan ihsg semakin menurun. 

2. Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ihsg. Dengan arti 

ketika suku bunga mengalami kenaikan maka akan mengakibatkan ihsg 

semakin meningkat. 

3. Indeks dow jones berpengaruh positif dan signifikan terhadap ihsg. 

Dengan arti ketika Indeks dow jones mengalami kenaikan maka akan 

mengakibatkan ihsg semakin meningkat. 

4. Secara bersama-sama variabel nilai tukar, suku bunga dan indeks dow 

jones berpengaruh signifikan terhadap ihsg. 
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B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan, maka terdapat beberapa 

implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini, diantaranya : 

1. Nilai tukar rupiah  memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap ihsg. Perubahan nilai tukar akan memengaruhi investasi di pasar 

modal, terutama dalam pergerakan harga saham. Hal tersebut di karenakan 

perubahan  pada kurs  akan  mempengaruhi  tingkat  kompetitif  suatu  

perusahaan,  kemudian  akan mempengaruhi produk  perusahahaan  yang  

berdampak  pada  harga  saham  suatu perusahaan. Kestabilan pergerakan 

kurs menjadi penting, terlebih awal bagi perusahaan yang aktif dalam 

kegiatan ekspor impor yang tidak dapat terlepas dari pengunaan mata uang 

dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi atau mata uang yang digunakan 

dalam perdagangan. 

2. Suku bunga memberikan pengaruh yang posisitf dan signifikan terhadap 

ihsg. Adanya kenaikan suku bunga SBI membuat para investor tetap 

mempertahankan investasi dalam bentuk saham karena dianggap kenaikan 

suku bunga hanya berlangsung sementara waktu (temporer) dan akan segera 

kembali pada kondisi semula, sehingga harga saham tidak akan mengalami 

penurunan dan menarik minat investor untuk melakukan investasi. Akibat 

selanjutnya harga saham akan meningkat dan IHSG juga mengalami 

peningkatan. 

3. Indeks dow jones memberikan pengaruh yang posisif dan signifikan 

terhadap ihsg. Adanya iteraksi terhadap indeks dow jones dan ihsg, 



60 
 

 
 

Melemahnya Dow  Jones Industrial  Average(DJIA) dapat menyebabkan 

melemahnya  juga  Harga  Saham  Perusahaan-perusahaan  di negara  lain, 

Indeks   Dow   Jones   yang   bergerak   naik, menandakan  kinerja  

perekonomian  Amerika  Serikat  secara  umum  berada  pada posisi  yang  

baik.  Dengan  kondisi  perekonomian  yang  baik,  akan  menggerakkan 

perekonomian  Indonesia  melalui  kegiatan  ekspor  maupun  aliran  modal  

masuk baik  investasi  langsung  maupun  melalui  pasar  modal.  Aliran  

modal  yang  masuk melalui  pasar  modal  tentu  akan  memiliki  pengaruh  

terhadap  perubahan  IHSG. 

C. Saran  

1. Perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar dalam daftar Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) sangat mempengaruhi naik dan turunnya indeks. 

Perusahaan selalu mengutamakan profit untuk menghasilkan keuntungan 

yang semaksimal mungkin dan mengabaikan hak investor. Sehingga 

disarankan untuk lebih memperhatikan hak investor, Di sisi lain untuk 

mencegah terjadinya penarikan kembali modal yang telah mereka 

investasikan, dan jugauntuk menarik investor yang baru.  

2. Bagi  Pemerintah,  sebaiknya  selalu  menjaga  stabilitas  perekonomian 

untuk  menghindari  terjadinya  penurunan ihsg , dengan  menghindari dan  

melakukan  pengawasan  terhadap  tingkat  suku  bunga, dan nilai tukar 

agar dapat  mempengaruhi  pergerakan  IHSG  yang  akan berimbas pada 

penurunan investasi dipasar modal Indonesia. 
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3. Pemerintah harus menjaga kestabilan perekonomian, dengan  kondisi  

perekonomian  yang  baik,  akan  menggerakkan perekonomian  Indonesia  

melalui  kegiatan  ekspor  maupun  aliran  modal  masuk baik  investasi  

langsung  maupun  melalui  pasar  modal.  Aliran  modal  yang  masuk 

melalui  pasar  modal  tentu  akan  memiliki  pengaruh  terhadap  

perubahan  IHSG. 

4. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal penting 

dalam mempengaruhi ihsg, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai 

sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 

ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam  penelitian ini. 




