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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1.KESIMPULAN 

Dari analisis di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara bersama-sama semua variabel baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang berpengaruh terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). Tetapi, secara individual variabel Suku 

Bunga (IR), Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat 

(EXR),  Harga Minyak Mentah (CPO), Dow Jones Islamic Market 

Index US (IMUS), Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP), 

Dow Jones Islamic Market Index Europe (DJIEU) memiliki pengaruh 

yang berbeda-beda terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

2. Tingkat Suku Bunga (IR) Bank Indonesia dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek berpengaruh negatif terhadap ISSI. Hal ini 

membuktikan bahwa investor Indonesia cenderung berpikir rasional 

dimana investor memilih investasi yang beresiko rendah dan 

menghasilkan pengembalian (return) tetap, contohnya deposito. 

3. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (EXR) dalam 

jangka panjang dan dalam jangka pendek berpengaruh negatif 

terhadap ISSI. Melihat negara Indonesia yang masih ketergantungan 

terhadap barang impor, mengakibatkan kenaikan mata uang Rupiah 

(depresiasi) menjadikan harga barang impor melonjak yang berimbas 

pada penurunan profit, cash flow dan harga saham perusahaan. Hal ini 
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dirasa tidak menguntungkan bagi investor, mengakibatkan investor 

mengalihkan investasi pada instrument lain, seperti deposito. 

4. Harga Minyak Mentah (CPO) dalam jangka pendek berpengaruh 

negatif terhadap ISSI, namun tidak dalam jangka panjang. Hal ini di 

karenakan emiten yang terdaftar pada ISSI merupakan perusahaan 

yang tidak berhubungan langsung dengan komoditas minyak mentah 

dunia. Perusahaan yang terdaftar dalam ISSI cenderung bergerak pada 

subsector tenaga dan pembangkit listrik. Keadaan ini yang 

mengakibatkan harga minyak mentah dunia tidak terlalu 

mempengaruhi pergerakan ISSI. 

5. Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP) dalam jangka pendek 

tidak berpengaruh terhadap ISSI, namun dalam jangka panjang 

berpengaruh negatif terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

Kawasan pasar modal Asia termasuk dalam tujuan investasi dunia, 

khususnya Jepang negara maju dalam bidang teknologi. Menurut data 

di BEI bahwa investor asing lebih banyak dibanding investor lokal, 

adanya integrasi pasar modal dunia mengakibatkan investor dengan 

mudah mengalihkan investasinya ke negara lain. Hal ini meyebabkan 

jika terjadi kenaikan harga indeks DJIJP tidak serta menaikan 

pergerakan ISSI, investor lebih tertarik mengalihkan investasinya ke 

negara lain, seperti Malaysia yang memiliki indeks saham syariah 

lebih besar dibanding Indonesia.  
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6. Dow Jones Islamic Market Index US (IMUS) dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek berpengaruh positif terhadap ISSI. 

Perekonomian Amerika Serikat mampu mempengaruhi hampir 

seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Hal ini juga adanya 

efek penularan (Contagion Effect) yang menyebabkan perekonomian 

Amerika Serikat mampu mempengaruhi perekonomian negara 

manapun, termasuk Indonesia. Apabila AS terjadi Good News maka 

hal baik ini menyebabkan perekonomian Indonesia juga membaik, 

seperti dalam bidang indeks saham. AS memiliki IMUS yang 

merupakan Indeks terbesar yang terdaftar pada DJIMI yang mampu 

mempengaruhi seluruh indeks syariah dunia. Hal ini yang 

menyebabkan IMUS berkorelasi positif terhadap ISSI. 

7. Dow Jones Islamic Market Index Europe (DJIEU) dalam jangka 

pendek tidak berpengaruh terhadap ISSI, namun dalam jangka 

panjang berpengaruh positifterhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). Hal ini membuktikan bahwa reaksi suatu antar variabel 

membutuhkan waktu (Lag). Walaupun perekonomian Indonesia 

bergantung pada negara AS, ternyata perekonomian Eropa juga 

mampu mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya sektor 

investasi syariah. Hal ini menunjukan jika terjadi peningkatan indeks 

saham syariah Eropa mampu meningkatkan pergerakan ISSI. 
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5.2.IMPLIKASI 

Adapun beberapa implikasi dari hasil penelitian ini yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi maupun 

bagi akademisi untuk menjadi bahan kajian di bidang pasar modal 

konvensional maupun syariah. 

1. Bagi para pelaku pasar atau investor untuk mempertimbangkan 

informasi-informasi mengenai saham seperti mengenai resiko sistemik 

eksternal yang dapat dilihat dari kondisi makroekonomi seperti Suku 

Bunga, Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, Harga 

Minyak Mentah, dan lain-lain dan juga kondisi global, seperti kondisi 

indeks sham syariah dunia. Hal ini dilakukan agar keputusan untuk 

menanamkan modal di pasar saham syariah (ISSI) menjadi keputusan 

yang tepat.   

2. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dalam melakukan penelitian 

sejenis ini agar menambah variabel-variabel lainnya sehingga hasilnya 

bisa lebih valid. Selain itu, analisis yang digunakan lebih mendalam 

sehingga benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku 

pasar dan menjadi bahan kajian untuk menjadikan pasar modal lebih 

diminati masyarakat dalam berinvestasi.  

3. Pengembangan ISSI perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. 

Diduga belum banyak masyarakat yang melakukan investasi pada 

saham syariah ISSI. Dengan demikian untuk menarik investor agar 
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mau berinvestasi pada pasar modal syariah sebaiknya dari pihak 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan lebih 

banyak sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

mekanisme dalam invetasi pada saham syariah. Selain itu, salah satu 

pertimbangan investor untuk berinvetasi di pasar modal yaitu masalah 

ekonomi makro Indonesia. Pemerintah melalui Bank Indonesia, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) 

diharapkan dapat berperan dengan mengeluarkanbeberapa kebijakan 

agar kondisi ekonomi makro bisa terus stabil sehingga investor 

tertarik untuk menyimpan dananya di pasar modal syariah Indonesia.  

 


