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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bahwasanya inflasi mengalami kenaikan, maka harga saham juga akan 

mengalami kenaikan, namun variabel inflasi tidak memiliki peranan yang 

cukup besar dalam mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan 

tersebut. 

2. Bahwasanya indeks harga konsumen (IHK) mengalami kenaikan, maka 

harga saham justru akan menglami penurunan, namun kenaikan variabel 

indeks harga konsumen (IHK) dalam penelitian ini tidak memiliki 

peranan yang cukup besar dalam mempengaruhi pergerakan harga saham 

perusahaan tersebut. 

3. Bahwasanya BI Rate mengalami kenaikan, maka harga saham juga akan 

mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut dalam penelitian ini tidak 

memiliki peranan yang cukup besar dalam mempengaruhi pergerakan 

harga saham perusahaan tersebut. 

4. Secara simultan atau bersama-samaa tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran 

sebagai perikut: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Serta diharapkan dapat 

menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam khususnya jurusan Ekonomi Syariah. 

2. Keakuratan dan kejelian dalam menganalisa faktor-faktor 

makroekonomi seperti inflasi, indeks harga konsumen (IHK), dan BI 

Rate adalah hal utama yang perlu diperhatikan oleh investor untuk 

membuat keputusan investasi. Bagi Investor khususnya investor 

muslim diutamakan untuk berinvestasi pada perusahaan yang 

tergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES), karena perusahaan yang 

tergabung dalam DES telah melalui beberapa persyaratan yang 

menguntungkan bagi investor muslim dan terbebas dari riba. 

3. Perusahaan diharapkan mampu mempertahankan posisi dalam 

perhitungan Daftar Efek Syariah (DES). Dengan terus berada di DES 

memudahkan para investor (terutama muslim) menjadi pilihan untuk 

berinvestasi. 

4. Bagi peneliti yang akan datang dapat dilakukan pada jenis perusahaan 

lain yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) untuk menambah 

validitas hasil penelitian. Selain itu penelitian ini hanya mengambil 

sampel pada tiga tahun pengamatan, sehingga diharapkan penelitian 
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selanjutnya dapat memperpanjang waktu pengamatan untuk 

memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 


