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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

terkait dengan pengaruh PDB, inflasi, nilai tukar dan suku bunga terhadap 

harga saham syariah perusahaan property & real estate pada Daftar Efek 

Syariah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa Produk 

Domestik Bruto (PDB) secara parsial dapat mempengaruhi harga saham 

syariah. Jadi, naik turunnya Produk Domestik Bruto (PDB) negara 

mampu mempengaruhi naik turunnya harga saham syariah.  

2 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa inflasi 

secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap harga saham syariah. 

3 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai tukar 

secara parsial dapat mempengaruhi harga saham syariah. Menguatnya 

kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi 

perekonomian. 

4 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa suku bunga 

secara parsial dapat mempengaruhi harga saham syariah. Tingkat suku 

bunga yang meningkat bisa menyebabkan investor menarik investasinya 

pada saham dan memindahkannya pada investasi berupa tabungan 

ataupun deposito.  



117 

 

 
 

5 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa PDB, 

inflasi, nilai tukar, dan suku bunga secara simultan dapat mempengaruhi 

harga saham syariah. Kondisi makroekonomi suatu negara secara 

keseluruhan akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, 

pengusaha, investor, dan kinerja perusahaan. Perubahan kinerja tersebut akan 

berpengaruh terhadap harga saham. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi akademik  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai tambahan 

referensi dalam menyelesaikan tugas perkuliahan para mahasiswa ataupun 

penelitian yang akan datang.  

2. Bagi pemerintah  

Bagi pihak pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dijadikan 

bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat 

menggairahkan pasar modal syariah di Indonesia.  

3. Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan-keputusan investasi, khususnya investasi dalam saham 

syariah. 
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4. Bagi peneliti yang akan datang  

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan menambahkan variabel 

independen yang lain, diluar variabel dalam penelitian ini yang kemungkinan 

dapat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan harga saham 

syariah seperti harga minyak dunia, lindung nilai, siklus bisnis dan lainnya. 

 

 


