
 

 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Indeks Harga Saham secara Global memiliki hubungan yang signifikan 

dengan IHSG. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

pergerakan pada indeks DJIA, indeks S&P 500, indeks FTSE 100, indeks 

CAC, indeks DAX, indeks Hangseng, indeks Nikkei 225, indeks SSEI, 

indeks STI, dan indeks ASX 200 memengaruhi pergerakan IHSG baik 

secara positif maupun negatif. Kontribusi pengaruh indeks harga saham 

global terhadap IHSG adalah 99,2%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

2. Secara parsial, indeks S&P 500, indeks FTSE 100, indeks DAX, indeks 

SSEI, indeks STI, dan indeks ASX 200 memiliki hubungan positif dengan 

IHSG secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya indeks 

S&P 500, indeks FTSE 100, indeks DAX, indeks SSEI, indeks STI, dan 

indeks ASX 200 akan mengakibatkan peningkatan pada IHSG, begitu pula 

sebaliknya. Sedangkan indeks DJIA, indeks CAC, indeks Hangseng, dan 

indeks Nikkei 225 memiliki hubungan negatif dengan IHSG secara 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya indeks DJIA, indeks 



 

 
 

 

CAC, indeks Hangseng, dan indeks Nikkei 225 mengakibatkan penurunan 

pada IHSG, begitu pula sebaliknya. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat beberapa kelemahan yang 

ada dalam penelitian ini, yaitu data yang diambil untuk dijadikan sampel 

penelitian adalah data bulanan indeks harga saham sehingga pengaruh jangka 

pendek kurang tergambarkan dalam penelitian ini. 

5.3 Saran Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan keterbatasan peneliti, maka masih perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan data harian indeks 

harga saham, sehingga hubungan dari dari indeks menjadi lebih jelas baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Penelitian ini hanya meneliti mengenai hubungan indeks harga saham 

global terhadap IHSG, sementara faktor-faktor lain yang memengaruhi 

pergerakan IHSG tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Diharapkan 

peneliti selanjutnya mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar faktor 

yang telah digunakan dalam penelitian ini. 

 


