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BAB V 

PENUTUPAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini dan hasil regresi dengan menggunakan 

regresi ECM (Error Correction Model) mengenai pengaruh variable makro 

ekonomi yakni : Tingkat Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah 

terhadap Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Januari 2006 – Desember 2015, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Hasil uji normalitas adalah tidak terdapat masalah dalam model.  

2. Hasil uji linieritas adalah model linier atau spesifikasi model bener 

jadi tidak ada masalah dalam model. 

3. Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap JII adalah sebagai berikut: 

a. Dari hasil regresi, variable tingkat suku bunga memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic 

Index (JII) periode Januari 2006 – Desember 2015. 

b. Dari hasil regresi, inflasi memiliki pengaruh yang negative dan 

tidak signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) periode 

Januari 2006 – Desember 2015. 
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c. Dari hasil regresi, nilai tukar rupiah memilki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) 

periode Januari 2006 – Desember 2015. 

4. Hasil uji F secara bersama-sama variable tingkat suku bunga, inflasi, 

Dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap Jakarta 

Islamic Index (JII) periode Januari 2006 – Desember 2015, maka 

dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini 

eksis. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan 

melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Investor yang hendak melakukan investasi pada saham-saham 

JII, disarankan untuk lebih mempertimbangkan informasi yang berasal 

dari dalam negeri seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar 

rupiah. Informasi tersebut untuk memprediksi fluktuasi indeks harga 

saham Jakarta Islamic Index (JII) yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan yang tepat. 

2. Pemerintah harus lebih bijak dalam mengendalikan dan mengatur 

kondisi-kondisi ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar 

rupiah agar perekonomian tetap stabil dan baik. Harapannya 

memberikan dampak kepada masyarakat untuk menanamkan 

modalnya pada pasar modal di Indonesia. 
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3. Bagi penelitian berikutnya, disarankan untuk menambah atau 

mempergunakan indikator lainnya yang berasal dari dalam negeri 

seperti eksport-import, jumlah uang beredar, produk domestik bruto 

(PDB), dan factor lainnya yang berasal dari luar negeri seperti harga 

logam mulia dan harga minyak dunia. Selain itu, disarankan pula 

untuk menambah periode waktu penelitian agar dapat memperoleh 

hasil yang lebih mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. 

4. Bagi para Muslim yang ingin berinvestasi pada saham-saham, 

hendaklah bersikap selektif dalam menentukan kriteria saham yang 

sesuai dengan prinsip syariah, karena seperti yang diketahui, masih 

terdapat banyak mekanisme pembentukan harga saham yang dinilai 

memiliki unsure riba, gharar, masyir, serta dhulm dalam pasar modal 

yang kemungkinan kecil masih sulit untuk dihindari apabila tidak 

berhati-hati. 


