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Abstrak 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Inflasi, Suku bunga Bank Indonesia (BI 

Rate), Jumlah Uang yang beredar (JUB) dan Harga Emas terhadap Jakarta Islamic 

Indeks (JII) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Data yang digunakkan 

adalah data kurun waktu (time series) pada bulan Januari 2016-September 2017 

dengan metode Regresi ECM (Error Correction Model). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel Inflasi 

mempunyai hubungan yang signifikan pada taraf nyata lima persen yang 

mempengaruhi JII . Ketika Variabel Inflasi pada setahun yang lalu naik satu satuan 

maka akan menurunkan Indeks Saham JII pada tahun sekarang sedangkan dalam 

jangka pendek tidak signifikan. Inflasi juga tidak berpengaruh terhadap IHSG dalam 

jangka panjang dan jangka pendek. Variabel BI Rate baik dalam jangka panjang 

mapun jangka pendek signifikan dalam jangka panjang dan jangka pendek pada taraf 

nyata lima persen, artinya BI Rate pada tahun lalu mempengaruhi pada tahun 

sekarang Terhadap JII dan IHSG. Variabel JUB dalam jangka panjang signifikan 

pada taraf nyata lima persen, artinya JUB pada tahun lalu mempengaruhi pada tahun 

sekarang. Variabel JUB dalam jangka pendek tidak signifikan pada taraf nyata lima 

persen, artinya JUB pada tahun lalu mempengaruhi pada tahun sekarang terhadap JII 

dan IHSG. Variabel Harga Emas baik dalam jangka panjang mapun jangka pendek 

signifikan dalam jangka panjang dan jangka pendek pada taraf nyata sepuluh persen, 

artinya Harga Emas pada tahun lalu mempengaruhi pada tahun sekarang terhadap JII 

dan IHSG. 

 

Kata Kunci : Inflasi, BI Rate, Jumlah Uang Beredar, Harga Emas, Jakarta Islamic 

Indeks (JII), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
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A. PENDAHULUAN 

 Perekonomian global atau perekonomian dunia tidak akan lepas dari peran 

pemegang dana atau biasa yang disebut investor, dan tidak akan bisa lepas 

hubungannya terhadap peran investasi yang telah di tanamkan untuk memajukan 

perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Lalu 

juga jika semakin banyak keuntungan, maka semakin banyak juga resiko yang harus 

ditanggung sang pelaku pasar saham. 

Demikian bisa kita simpulkan bahwa pembelian asset merupakan suatu bentuk 

jenis investasi berupa aset keuangan, karena pada dasarnya saham memberikan 

penghasilan dalam bentuk deviden dari suatu perusahaan, serta nilainya dapat 

diharapkan meningkat dimasa depan. Pada umumnya investor selalu ingin cepat 

untuk keuntungan dari hasil yang telah di investorkannya secara semaksimal mungkin 

mendapatkan labanya tersebut. Tujuan investor tersebut biasanya ada dua yaitu 

investor yang hanya memiliki sahamnya bersifat sementara dan dijual lagi ketika 

sahamnya langsung meningkat walaupun sedikit(Capital Gain) dan adanya juga 

investor yang menanmkan modalnya dalam saham, akan tetapi sahamnya disimpan 

dalam jangka waktu yang relatif lama untuk mendapatkan harapan utama yaitu hasil 

pembagian deviden dari sebuah perusahan tersebut. 

Sedangkan menurut Jogiyanto(2010), dikatakan bahwa investasi suatu 

penundaan atau memiliki jangka waktu dari konsumsi sekarang untuk dapat 

digunakan dalam suatu proses produksi yang secara efisen dan efektif. Pada dasarnya 

pasar modal ini banyak yang melakukan investasi pada saham yang digagas oleh 

Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) sebagai pengelolanya dan dibuat oleh Bursa 

Efek Indonesia(BEI). 

Dalam JII ini return atau tingkat pengembalian hasil yang diperoleh dari 

investasi . Return saham syariah diperoleh dari selisih kenaikan (capital gains) atau 

selisih penurunan(capital loss). Pada sistem capital loss atau capital gain sendiri 



diperoleh dari selisih harga investasi sekarang dengan harga relatif suatu periode 

yang lalu. Dengan demikian return investasi saham bertambah atau berkurang 

biasanya dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal 

dan faktor eksternal merupakan faktor fundamental yang sering dijadikan landasan 

dalam mengambil sebuah keputusan berinvestasi, setelah itu faktor ekonomi makro 

juga mempengaruhi akan harga saham tersebut yaitu nilai inflasi, suku bunga bank 

Indonesia(Bi rate) dan jumlah uang yang beredar, dan juga ada faktor dari luar makro 

ekonomi yaitu harga emas pengaruhnya signifikan terhadap harga saham, karena 

merupakan indikator investasi pasar saham.  

Otoritas Jasa Keuangan Mencatat per November 2017, perkembangan saham 

memiliki total nilai beli yaitu baik investor domestic dan asing sebesar 607,145.86 

dengan kontribusi investor yaitu sebesar 65.89% untuk domestik dan 34.06% untuk 

asing. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Saham berdasarkan Tipe Investor (Persen) 

 

 

 

       

 Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data dolah) 

 

   Berdasarkan Tabel diatas  bahwa kontiribusi dari dana domestik dan dan asing 

mengalami perkembangan yang memiliki peranan dalam mempengaruhi harga 

saham, akan tetapi investor dari asing menurun akibat investor asing yang takut 

Keterangan 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Domestik 59.42 56.79 63.11 65.89 

Asing 40.58 43.21 36.89 34.06 



menanamkan modal dikarena harga saham yang sedang berfluktuatif dan 

perekonmian yang sedang tidak baik. 

   

 

B. KAJIAN PUSTAKAAN 

1. Inflasi 

Definisi berikut disajikan oleh Paul A. Samuelson/William Nordhaus (1948) 

dalam buku (Naf'an, 2014), Inflasi adalah suatu kenaikan dalam tingkat umum harga-

harga secara terus menerus.. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak 

disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan 

kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Syarat adanya 

kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu diingat.  

Penentuan akan tingkat inflasi sebenarnya dari “selera” kita yang membeli 

barang atau jasa tersebut. Ketika orang berbondong bondong untuk membeli barang 

atau jasa maka inflasi itu akan naik, apalagi ada discount yang menggiurkan. 

Penggolongan yang kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. Atas 

dasar ini kita bedakan dua macam inflasi (Mankiw, 2000) : 

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang 

terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut demand inflation. 

2. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut cost 

inflation. 

1.1 Inflasi Dalam Islam  

Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M - 1441M), yang 

merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua 

golongan yaitu Natural Inflation dan Human Error Inflation. (Karim, 2001) 

1. Natural Inflation 

Inflasi natural ini bias diartikan dengan inflasi yang terjadi karena bersifat 

alamiah, dimana setiap individu tidak mempunyau kendalis atas hal 



pencegahannya. Tetapi Ibn-al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini 

disebabkan karena factor yang diakibatkan oleh naiknya Permintaan Agregat 

(AD) dan turunnya Penawaran Agreggat (AD). 

2. Human Error Inflation. 

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada Natural Inflation, maka 

inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai 

Human Error Inflation atau False Inflation. Human Error Inflation dikatakan 

sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri (sesuai 

dengan QS Al-Rum 30:41). 

ى َ  - 14:03 ُو ِع لَّهومج ي  ْرج  ُ لوىا ل  مع ض  الَّذعي ع  ُج يق هوم ب  ب تج أ يجدعي النَّاسع لعيوذع س  ا ك  ْرع بعم  ب حج
الج ادو فعي الجب ْرِّ و   ظ ه ْر  الجف س 

2. Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) 

BI rate yaitu suatu indikator dalam kebijakan moneter yang dapat 

mencerminkan suatu sikap atau stance yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada public dalam periode-periode waktu tersebut (Bank Indonesia, 

2016).  

Tingkat suku bunga menurut (Boediono, 2014) adalah Penetapan harga 

berasal dari  dana investasi (loanable funds). Tingkat suku bunga merupakan salah 

satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau 

menabung”. 

Besarnya tingkat suku bunga bervariatif sesuai dengan kemampuan debitur 

dalam memberikan tingkat pengembalian kepada kreditur. Tingkat suku bunga 

tersebut dapat menjadi salah satu pedoman investor dalam pengembalian keputusan 

investasi pada pasar modal. Sebagai wahana alternatif investasi, pasar modal 

menawarkan suatu tingkat pengembalian (return) pada tingkat resiko tertentu. 

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, 

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan suku bunga apabila inflasi ke depan 

diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank indonesia 



akan menurunkan suku bunga apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah 

sasaran yang telah ditetapkan (Bank Indonesia, 2016). 

2.1 Suku Bunga dalam Islam 

 Suku bunga dalam perspektif tidak ada atau tidak diperbolehkan atau diharamkan 

dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah dan konsep suku bunga ini tidak bisa 

diaplikasikan ke dalam  prinsip moneter islam. Akan tetapi islam mempunyai sudut 

pandang yang bisa menerapkan skema produk pembiayaan syariah yaitu prinsip bagi 

hasil tersebut  terdiri dari al-musyarakah dan al mudharabah. 

a. Al-musyarakah 

 Prinsip ini adalah konsep kerjasama antara kedua belah pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak berhak 

memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko 

ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

Musyarakah juga terdiri dari dua yaitu musyarakah pemilikan dan 

musyarakah akad (kontrak). 

b. Al-Mudharabah  

Mudharabah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih 

akan tetapi pihak pertama sebagai (shahibul mal) meyediakan seluruh 

modal. 

3. Jumlah Uang yang Beredar 

Definisi Jumlah Uang yang Beredar pun terbagi menjadi 3 yaitu M1, M2 dan 

M3 dan penelitian yang saya buat, penelitian ini mengguanakan M2 atau jumlah 

uang yang beredar dalam arti yang luas. Dalam M2 bisa diartikan M1 ditambah 

dengan deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank 

umum. 

Definisi M2 yang berlaku umum untuk semua Negara tidak ada, karena hal-

hal khas masing-masing negara perlu dipertimbangkan. Di Indonesia, M2 

besarnya mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah 



pada bank-bank dengan tidak tergantung besar kecilnyasimpanan tetapi tidak 

mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan dalam mata uang asing 

(Boediono, 2014). 

3.1 Jumlah Uang Beredar dalam Islam 

Mazhab-mazhab yang dikenal dalam ekonomi islam dibagi dalam tiga 

mazhab, yaitu mazhab iqtishaduna, mazhab mainstream economic, dan mazhab 

alternatif (Naf'an, 2014). 

a. Mazhab Iqtishaduna 

 Pendukung mazhab pertama atau yang kita sebut dengan mazhab 

iqtishaduna ini diantara lain Dr. Kadim Sadr, Dr. Baqir Al-Hasani dan Dr. 

Abbas Mirakhor. Pandangan utama dari mazhab ini adalah jumlah uang 

beredar merupakan elastis sempurna, dimana pemerintah sebagai 

pemegang otoritas moneter tidak mampu untuk mempengaruhi jumlah 

uang yang beredar. 

b. Mazhab Mainstream   

 Dikatakan oleh Metwally, bahwa penawaran uang dalam Islam 

sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli dari 

penerbitan uang yang sah (legal tender). Keberadaan Baitul Mal semasa 

Rasulullah merupakan prototype dari banyak sentral yang ada selama ini. 

Keberadaan bank sentral adalah untuk menerbitkan mata uang dan 

menjaga nilaitukarnya agar dapat berada pada tingkat harga yang stabil. 

Negara melakukan sendiri kontrol terhadap penerbitan uang dan 

kepemilikan atas semua bentuk uang baik, logam, kertas atau kredit. 

c. Mazhab Alternatif 

Mazhab ketiga dalam menjelaskan manajemen moneter islam adalah 

mazhab alternatif, yang menyatakan bahwa keberadaan uang pada 

dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku. Sehingga 

value dan jumlah uang bukanlah variabel utuh yang berdiri sendiri. 



Terintegrasinya uang dalam sebuah sistem yang komplek menjadikan 

uang tidak independent atau bukanlah variabel yang exogenous. Konsep 

endogeounitas uang dalam islam ini berbeda dengan cara pandang 

terhadap uang dalam mazhab kedua. Tidaklah seperti halnya mazhab 

kedua yang mengtakan bahwa bank sentral full control terhadap money 

supply, melainkan jumlah uang beredar lebih ditentukan oleh actual 

spending demand dalam kebutuhannya untuk transaksi di pasar barang 

dan jasa. M.A Choudhury (1983) dalam buku (Muhammmad Umer 

Chapra, 2000). 

4. Harga Emas Konvensional 

Di dalam pasar emas international terletak pada negara seperti Zurich, Hong 

Kong, London, New York dan Dubai. Pada transaksi di Indonesia tidak ada pajak 

dan kontrol dari bea cukai tersebut. Transaksi besar dari logam mulia berlangsung 

selama 24 jam sehari, yang akan membuat jaringan semakin luas bagi para 

investor pasar emas. Semua peraturan ditentukan oleh pelaku pasar dan harga 

yang telah ditetapkan oleh market (Muttaqiena, 2016). 

Menurut Suharto (Suharto, 2013) pasar emas ada beberapa macam yaitu : 

1. Internal pasar emas 

Internal pasar saham disini dimaksudkan kepada internal bagi para 

investor lokal. Dimana investor lokal terbagi menjadi pasar bebas dan 

pasar yang diatur. Pasar bebas yang disini kebanyakan dari pasar 

eropa. Sedangkan pasar diatur dari negara dunia ketiga. Dalam pasar 

emas kesepakatannya dengan menggunakan mata uang negara masing-

masing. 

2. Black markets 

Black markets ini adalah bentuk dari pasar internal dengan 

menganut paham radikal, dimana impor dan expor emas dilarang 



dikarenakan pajak dari logam mulia benar benar tidak menuntung 

justru malah merugikan. 

3. Pasar logam fisik 

Bisnis logam fisik ini merupakan perdangan logam mulia dengan 

sistem emas yang telah dibuat terus ditransfer dari london ke benua 

Eropa dan dari sana diteruskan ke Timur Tengah. 

4. Pasar spot  

Pasar spot ini adalah kondisi pasar yang paling utama untuk 

beroperasi dengan logam mulia atau titik awal pembuatan harga emas 

logam mulia tersebut. 

Dalam ukuran jangka pendek, harga emas bisa naik dan bisa turun sesuai 

hukum permintaan dan penawaran (supply and demand). Harga emas juga sangat 

dipengaruhi oleh fungsi lindung nilai (hedging). Hal ini karena emas adalah benda 

yang nilainya sangat stabil. 

4.1 Harga Emas dalam persepektif islam 

Harga dalam perspektif islam sendiri tercipta berasal dari adanya akad antara 

pembeli dan penjual. Harga tersebut juga harus direlakan dalam proses transaksi 

barang/jasa, yang dimana telah disepakati melalui akad yang nilainya baik lebih 

besar, kecil bahkan sama dengan nilai barang/jasa yang telah ditawarkan oleh 

pihak penjual kepada pihak pembeli (Syafe'i, 2001). 

 Di dalam fiqih istilah harga itu di kenal dengan dua istilah yaitu ; as- saman 

dan as-si’r. As-saman bisanya disebut sebagai patokan atau sebagai acuan harga 

suatu komoditi barang. Sedangkan as-si’r adalah harga yang berlaku secara aktual 

di dalam pasar. Di isitilah fiqih tersbuh as-si’r ini dibagi lagi menjadi dua yaitu 

as-si’r secara alami dan as-si’r yang tanpa campur tangan pemerintah (Setiawan, 

2003).  

5. Jakarta Islamic Indeks (JII) 



Jakarta Islamic indeks yaitu merupakan salah satu indeks saham yang 

menganut basis syariah didalamnya, baik mekanisme maupun pembagian 

keuntungannya. Melihat indeks saham dengan cara mengitung indeks harga rata-

rata saham untuk  jenis-jenis saham yang berbasis syariah (SahamOK, 2009). 

Penentuan kriteria dari komponen JII tersebut disusun dari persetujuan dari 

Dewan Pengawas Syariah yang sesuai dengan fatwa MUI tahun 2004 yang mengatur 

saham saham syariah yang masuk atau dibawah naungan JII tersebut yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup kegiatan usaha emiten yang 

bertentangan dengan prinsip hukum syariah islam adalah (IDX, 2010): 

 Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang. 

 Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional. 

 Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan 

dan minuman yang tergolong haram. 

 Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang-barang 

ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.. 

6. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Menurut (Jogiyanto, 2013)“indeks harga saham gabungan merupakan angka indeks 

yang telah disusun dan dihitung melalui trend, dimana angka yang diolah dapat 

menentukan harga saham gabungannya tersebut sehingga dapat digunakan untuk 

membandingkan kejadian yang dapat berubah dari detik ke detik pergeran nilai saham 

gabungannya.” 

Menurut (Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, 2001)IHSG merupakan indeks yang 

menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa efek yang 

menjadi acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. IHSG ini bisa 

digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakah harga 



saham mengalami kenaikan atau penurunan. ISHG juga melibatkan seluruh harga 

saham yang tercatat di bursa. 

a. Metode Perhitungan 

Perhitungan dasar IHSG ini berasal dari jumlah nilai pasar dari total 

saham yang telah tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah nilai pasar 

itu sendiri berasal dari total perkalian setiap saham yang tercatat(kecuali 

perusahaan yang berada dalam program restrukturasi) dengan harga BEJ pada 

hari tersebut, berikut formulanya (Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, 2001) :  

IHSG = ∑
 

   
     

dimana p adalah Harga Penutupan di Pasar Reguler, x adalah Jumlah 

Saham, dan d adalah Nilai Dasar.  

Rata-rata IHSG = 
                                         

                                   
 

Perhitungan Indeks merepresentasikan pergerakan harga saham di 

pasar/bursa yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. Indeks nilai dasar 

tersebut lang terupdate secara cepat bila terjadi perubahan modal emiten atau 

terdapat faktor eksternal dari harga saham. Penyesuian tersebut akan 

dilakukan bila ada tambahan emiten baru, HMETD(right issue), 

partial/company listing, waran bahkan surat utang(obligasi). Harga saham 

yang digunakan dalam menghitung IHSG adalah harga saham dipasar regular 

yang didasarkan pada harga yang terjadi berdasarkan sistem lelang. 

C. PENELITIAN SEBELUMNYA 

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu yang ada kaitannya terhadap penelitian yang akan 

dilakukan ini. Hasil – hasil dari penelitian terdahulu ini dapat dijadikan bahan referensi 

untuk penelitian yang akan dilakukan ini. (Wastriati, 2010) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Nilai Jakarta islamic 

Index (Periode Januari 2003 – Desember 2009)”. Metode analisa yang digunakan 

adalah Uji Kointegrasi untuk melihat adanya indikasi hubungan jangka panjang dan 



Error Correction Model untuk melihat adanya hubungan jangka pendek. Hasil 

penelitiannya Early Ridho Kismawadi, “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap 

Jakarta Islamic Index”, Skripsi, Nur (Iman, Nur, 2017)Menunjukkan bahwa dalam 

jangka panjang terdapat pengaruh antara variabel kurs, M2, inflasi dan Suku bunga 

terhadap nilai JII dan IHSG. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam jangka panjang 

variabel makro dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan nilai JII dan IHSG.  

Sedangkan dalam jangka pendek tidak terdapat pengaruh antara kurs, M2 dan inflasi 

terhadap nilai JII, hanya variabel PDB yang mempengaruhi nilai JII dalam jangka 

pendek dan IHSG secara bersama-sama. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam 

jangka pendek variabel kurs, M2 dan inflasi bukan merupakan indikator yang baik 

untuk memprediksi pergerakan nilai JII dan IHSG. 

(Septian, 2012)melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat 

Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Dan Kurs Rupiah Terhadap Jakarta 

Islamic Index Di Bursa Efek Indonesia (Periode Januari 2005 – Maret 2012)”. Metode 

analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik 

dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial 

Tingkat Inflasi dan Kurs Rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap JII. Harga 

Emas Dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap JII. Sedangkan Harga Minyak 

Dunia mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap JII. Hasil Uji 

Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square = 43,5%, yang 

berarti pergerakan perubahan variabel terikat (JII) dapat dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh pergerakan perubahan variabel bebas (Tingkat Inflasi, Harga Minyak Dunia, 

Harga Emas Dunia, dan Kurs Rupiah) sebesar 43,5%, sadangkan sisanya 56,5% 

dijelaskan ataudipengaruhi oleh variabel – variabel lainnya yang tidak diikutsertakan 

dalam penelitian ini. 

(Kristanti, 2013)dalam penelitiannya yang berjudul “Pengujian Variabel Makro 

Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menjelaskan bagaimana pengaruh variabel makro, yaitu: inflasi, tingkat suku bunga 



SBI, kurs valuta asing terhadap Jakarta Islamic Index pada periode 2008 – 2012 dalam 

jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan metode verifikatif. Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan melalui uji kointegrasi dan ECM menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan jangka panjang antara variabel inflasi, suku bunga SBI, dan kurs 

valuta asing dengan JII pada tahun 2008-2012, sedangkan untuk jangka pendek juga 

terdapat hubungan antara variabel inflasi, suku bunga SBI, dan kurs valuta asing 

dengan JII pada tahun 2008-2012.  

D. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang merupakan salah satu data 

time series atau data runtut waktu dari Januari 2016 sampai dengan September 2017. 

Data tersebut meliputi data inflasi, bi rate, JUB dan Harga Saham, Indeks Harga 

Saham Gabungan, dan Jakarta Islamic Index(JII). Data ini didapat dari berbagai 

sumber, diantaranya ; Bank Indonesia, idx, ojk, bps serta bursa efek Indonesia. 

Kemudian diolah menjadi sebuah data yang akurat untuk meregres data tersebut 

menjadi signifikan atau tidak signifikannya data tersbut. 

 Berikut ada model estimasi JII dan IHSG jangka panjang dalam bentuk persamaan 

yang digunakan dalam penelitian ini : 

JII       =                                            (1)     

IHSG        =                                              (2)    

Keterangan : 

JII        = Jakarta Islamic Indeks 

IHSG  = Indeks Harga Saham Gabungan  

INF     = Inflasi(berdasarkan IHK) 

RATE = Bi Rate 

M2      = JUB dalam arti luas 

GFP    = Gold Futures Price (Harga Emas Berjangka) 

          = Koefisien Regresi Jangka Panjang 



 Sedangkan estimasi jangka panjang pendek JII  dan IHSG dengan menggunakan 

persaman ECM  dalam penelitian sebagai berikut ; 

                                                       t  ...... (3) 
                                                       t .... (4) 
Keterangan : 

                =  Perubahan Indeks Harga JII 

            Perubahan IHSG 

               Perubahan Inflasi 

          Perubahan Bi rate 

              Perubahan JUB arti luaS 

              Perubahan Harga Emas Berjangka 

    β dan            Koefisien Regresi Jangka Pendek 

 ECT             Error Correction Terms 

   (Delta)       Diffrence 

E. HASIL PENELITIAN 

1. Uji Stasioner  

 Seluruh data yang digunakan dalam regresi dilakukan uji akar unit dengan 

berpatokan pada nilai batas kritis ADF. Hasil uji akar unit dengan membandingkan 

hasil t-hitung dengan nilai kritis McKinnon adalah sebagai berikut : 

    Hasil Pengujian Akar Unit 

ADF            

Statistik 

T-statistik 

Level Data 

T-statistik   

First-

difference 

Critical Value           

(α=5%)      

Level Data                 

Critical Value           

(α=5%)           

First-diffrence               

JII -2.045.526 -4.336.102 -3.040.391 -3.029.970 

IHSG -1.113.706 -4.275.917 -3.020.686 -3.029.970 

GOLD -1.764.360 -6.097.702 -3.020.686 -3.029.970 

INFLASI -1.852.152 -4.336.102 -3.020.686 -3.029.970 



JUB -1.528.626 -5.877.624 -3.020.686 -3.029.970 

BI_RATE -1.482.930 -3.858.468 -3.020.686 -3.029.970 

 Sumber : Hasil Olahan Eviews 

Keterangan :  

*=Variable signifikan pada 5% 

 Berdasarkan hasil yang telah diolah di eviews dalam pengujian akar unit root tets 

semua variabel tidak stasioner pada tingkat level, dan juga semua variabel di nilai 

signifikan pada tingkat first diffrence (level 1). Oleh sebab itu maka data tersebut bisa 

dilanjutkan kembali pada uji kointegrasi. 

2. Uji Kointegrasi  

Dalam uji kointegrasi ini, dapat mengetahui bahwa adanyahubunga jangka 

panjang antar variabel. Jika adanya kointegrasi, maka data tersebut memeliki analisis 

jangka panjangnya. Jika tidak memiliki kointegrasi maka data tersebut tidak memiliki 

jangka panjang dan tidak perlu dicari jangka panjangnya. 

Kointegrasi antar variabel tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan 

nilai nilai kristis dengan nilai trace statisticnya. Jika nilai kritis(α=1%, 5%, 10%) < 

nilai trace statisticnya maka dapat disimpulkan terdapat kointegrasi antar variabel. 

Apabila Jika tidak ada kointegrasi dalam data, jika nilai kritis > nilai trace 

statistiknya. Berikut hasil kointegrasi yang telah diolah dalam penelitian ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hasil Uji Kointegrasi JII 

Date: 11/15/17   Time: 23:25   

Sample (adjusted): 2016M03 2017M09   

Included observations: 19 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: JII GOLD INFLASI JUB BI_RATE    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     

None *  0.887085  101.7415  69.81889  0.0000 

At most 1 *  0.723431  60.30013  47.85613  0.0022 

At most 2 *  0.709410  35.87955  29.79707  0.0088 

At most 3  0.462518  12.39853  15.49471  0.1388 

At most 4  0.031197  0.602188  3.841466  0.4377 

     
     
 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Sumber : Hasil Olahan Eviews 

 

 

 

 



 

 

 

Hasil Kointegrasi IHSG 

Date: 11/15/17   Time: 23:29   

Sample (adjusted): 2016M03 2017M09   

Included observations: 19 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: IHSG GOLD INFLASI JUB BI_RATE    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.853577  99.52077  69.81889  0.0000 

At most 1 *  0.722486  63.01689  47.85613  0.0010 

At most 2 *  0.640550  38.66109  29.79707  0.0037 

At most 3 *  0.588367  19.22067  15.49471  0.0131 

At most 4  0.116613  2.355841  3.841466  0.1248 

     
      Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Sumber : Hasil Olahan Eviews  

Berdasarkan hasil olahan eviews diatas bahwa hasil kointegrasi baik JII dan IHSG 

bahwa data penelitian tersebut terdapat kointegrasi, yang artinya jika terdapat 

kointegrasi, maka data tersebut bisa dianalisis jangka panjangnya. Model selanjutnya 

adalah ECM. 

3. Regresi ECM  

Hasil estimasi ECM akan didapatkan hubungan jangka pendek dan jangka 

panjang antara Inflasi, BI Rate, JUB, Harga Emas, JII dan IHSG. Pada estimasi ini 



JII dan IHSG adalah variabel dependen sedangkan variabel indepennya yaitu Inflasi, 

BI Rate, JUB, Harga Emas. Hasil estimasi ECM untuk menganalisis pengaruh 

jangka pendek dan jangka panjang pengaruh variabel dependen terhadap variabel 

independen. Berdasarkan tabel dibawah terdapat 4 variabel yang signifikan Inflasi, 

BI Rate, JUB, Harga Emas terhadap JII dan 3 variabel yang signifikan , BI Rate, 

JUB, Harga Emas terhadap IHSG : 

Jangka Panjang 

  Jangka Panjang Jakarta Islamic Indeks (JII) 

Variabel Koefisien t- statistic Prob 

GOLD 0.020202 1.997045 0.0631 

INFLASI -3357.591 -2.883480 0.0108 

JUB 5.59E-06 2.146334 0.0475 

BI_RATE -1810.057 -3.056513 0.0075 

Sumber : Hasil Olahan Eviews 

 Sedangkan uji t tersebut pada variabel gold t-statistiknya sebesar 1.997045 

berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=16 sebesar 

1.7458(dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, 

yang berarti dalam jangka panjang harga emas berpengaruh terhadap indeks JII 

positif. 

 Sedangkan uji t tersebut pada variabel inflasi t-statistiknya sebesar 2.883480 

berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=16 sebesar 

1.7458(dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, 

yang berarti dalam jangka panjang inflasi berpengaruh terhadap indeks JII yaitu 

negatif. 

 Sedangkan uji t tersebut pada variabel JUB t-statistiknya sebesar 2.146334 

berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=16 sebesar 

1.7458(dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, 

yang berarti dalam jangka panjang JUB berpengaruh terhadap indeks JII yaitu Positif. 



 Sedangkan uji t tersebut pada variabel Bi_rate t-statistiknya sebesar 3.056513 

berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=16 sebesar 

1.7458(dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, 

yang berarti dalam jangka panjang Bi_rate berpengaruh terhadap indeks JII yaitu  

Negatif. 

   Jangka Panjang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Variabel Koefisien t- statistic Prob 

GOLD 0.196277 4.494632 0.0004 

INFLASI -8181.967 -1.627701 0.1231 

JUB 4.72E-05 4.205185 0.0007 

BI_RATE -23580.34 -9.223841 0.0000 

Sumber : Hasil Olahan Eviews 

 Uji t tersebut pada variabel Gold t-statistiknya sebesar 4.494632 berarti harus 

mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=16 sebesar 1.7458(dilihat 

dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti 

dalam jangka panjang Harga Emas berpengaruh terhadap IHSG  yaitu Positif. 

 Pada uji variabel inflasi, t-statistiknya sebesar 1.627701 berarti harus mencari t-

kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=16 sebesar 1.7458(dilihat dari nilai t-

tabel). Sehingga t-hitung < dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka 

panjang inflasi tidak ada berpengaruh terhadap IHSG. 

 Pada uji variabel JUB, t-statistiknya sebesar 4.205185 berarti harus mencari t-

kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=16 sebesar 1.7458(dilihat dari nilai t-

tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka 

panjang JUB berpengaruh terhadap IHSG  yaitu Positif. 

 Pada uji variabel Bi_rate, t-statistiknya sebesar 9.223841 berarti harus mencari 

t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=16 sebesar 1.7458(dilihat dari nilai t-



tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti dalam jangka 

panjang Bi_rate berpengaruh terhadap IHSG  yaitu Negatif. 

Jangka Pendek 

   Jangka Pendek Jakarta Islamic Indeks (JII) 

Variabel Koefisien t- statistic Prob 

D(GOLD) 0.031437 2.457789 0.0276 

D(INFLASI) -1655.372 -1.268889 0.2252 

D(JUB) 3.49E-06 1.144336 0.2717 

D(BI_RATE) -4854.654 -2.339845 0.0346 

ECT(-1) -0.427574 -1.843118 0.0866 

Sumber : Hasil Olahan Eviews 

 Berdasarkan hasil regresi diatas, bisa dilihat dan diamati bahwa nilai koefisien 

ECT(JII) sebesar  -0.427574.kalau dilihat dari taraf signifikansi, hasil regres ECT dari 

nilai prob ECT sebesar 0.0866 yang artinya bahwa variabel ini bisa dibilang 

signifikan dari taraf signifikansi α=10%. Dengan demikian bisa disimpulkan, ternyata 

model ECM tersebut adalah cocok dan tepat dalam penelitian ini. Oleh karenanya 

pengujian ECM dikatakan sahih atau valid. 

 Sedangkan uji t tersebut pada variabel D(Gold) t-statistiknya sebesar 2.457789 

berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=15 sebesar 

1.75305 (dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, 

yang berarti dalam jangka pendek Harga Emas berpengaruh terhadap JII yaitu Positif. 

 Pada uji t variabel D(Inflasi), t-statistiknya sebesar 1.268889 berarti harus 

mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=15 sebesar 1.75305 (dilihat 

dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung < dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti 

dalam jangka pendek  Inflasi tidak berpengaruh terhadap JII. 



 Pada uji t variabel D(JUB), t-statistiknya sebesar 1.144336 berarti harus 

mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=15 sebesar 1.75305 (dilihat 

dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung < dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti 

dalam jangka pendek  JUB  berpengaruh terhadap JII. 

 Pada uji t variabel D(BI_rate), t-statistiknya sebesar 2.339845 berarti harus 

mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=15 sebesar 1.75305 (dilihat 

dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti 

dalam jangka pendek  Bi_rate  berpengaruh terhadap JII yaitu Negatif. 

   Jangka Pendek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Variabel Koefisien t- statistic Prob 

D(GOLD) 0.154887 2.426676 0.0293 

D(INFLASI) -8476.010 -1.302017 0.2139 

D(JUB) 9.28E-06 0.609424 0.5520 

D(BI_RATE) -28959.54 -2.797163 0.0143 

ECT(-1) -2.805855 -2.423844 0.0866 

Sumber : Hasil Olahan Eviews 

 Berdasarkan hasil regresi diatas, bisa dilihat dan diamati bahwa nilai koefisien 

ECT(IHSG) sebesar -2.805855. Kalau dilihat dari taraf signifkansi, hasil regres ECT 

sebesar 0.0295 yang artinya bahwa variabel ini bisa dibilang signifikan dari taraf 

signifikansi α=5%. Dengan demikian bisa disimpulkan, ternyata model ECM tersebut 

adalah cocok dan tepat dalam penelitian ini. Oleh karenanya pengujian ECM 

dikatakan sahih atau valid. 

 Sedangkan uji t tersebut pada variabel D(Gold) t-statistiknya sebesar 2.426676 

berarti harus mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=15 sebesar 

1.75305 (dilihat dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, 

yang berarti dalam jangka pendek Harga Emas berpengaruh terhadap IHSG yaitu 

Positif. 



 Pada uji t variabel D(Inflasi), t-statistiknya sebesar 1.302017 berarti harus 

mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=15 sebesar 1.75305 (dilihat 

dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung < dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti 

dalam jangka pendek  Inflasi tidak  berpengaruh terhadap IHSG. 

 Pada uji t variabel D(JUB), t-statistiknya sebesar 0.609424 berarti harus 

mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=15 sebesar 1.75305 (dilihat 

dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung < dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti 

dalam jangka pendek  JUB tidak berpengaruh terhadap IHSG. 

 Pada uji t variabel D(BI_rate), t-statistiknya sebesar 2.797163 berarti harus 

mencari t-kritisnya dengan menggunakan α=5% dan df=15 sebesar 1.75305 (dilihat 

dari nilai t-tabel). Sehingga t-hitung > dibandingkan nilai t-tabelnya, yang berarti 

dalam jangka pendek  Bi_rate  berpengaruh terhadap IHSG yaitu Negatif. 

F. KESIMPULAN 

 Pada akhirnya telah sampai di bab kesimpulan yang menyimpulkan penelitian ini 

berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis yang telah dibuat, 

analisis data dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka telah dibuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Terdapat hubungan positif baik jangka pendek maupun jangka panjang yang 

signifikan pada harga emas terhadap JII dan IHSG.   

2.  Terdapat hubungan negatif yang signifikan pada Inflasi terhadap JII dalam 

jangka panjang. Dalam jangka panjang IHSG tidak berpengaruh pada infllasi, 

tetapi dalam jangka pendek tidak ada pengaruhnya antara inflasi terhadap 

saham JII dan IHSG. 

3.  Dalam jangka panjang JUB sangat berpengaruh positif terhadap harga JII dan 

IHSG, tetapi dalam jangka pendek JUB tidak ada pengaruh terhadap saham 

JII dan IHSG. 



4.  Dalam jangka panjang tingkat suku bunga Bank Indonesia dalam penelitian ini 

berhubungan negatif terhadap JII dan IHSG. Dalam jangka pendek harga 

saham berpengaruh terhadap sentimen pasar saham dan tingkat isu-isu 

perekonomian ditanah air.  

 

Implikasi Penelitian 

  Dalam jangka pendek secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap JII dan 

IHSG, sehingga tidak bisa diimplikasikan dengan sedetail mungkin. Sedangkan 

dalam jangka panjang secara keseluruhan baik itu suku bunga, JUB dan harga emas 

berpengaruh pada JII dan IHSG, akan tetapi inflasi tidak berpengaruh pada IHSG 

tetapi berpegaruh pada saham JII. Hal ini disebabkan ketika inflasi sedang meningkat 

otomatis kita akan beralih acuan kepada sistem ekonomi syariah(Arab Saudi) yang 

tadinya acuan ekonomi negara Indonesia lebih condong ke sistem ekonomi liberalis 

atau kapitalis (Amerika dan China). Karena jika pasar global sedang lesuh yang 

disebabkan gejolak ekonomi secara besar besaran kita akan menganut sistem syariah 

yang akan menaikkan harga saham syariah ketika inflasi turun, jadi ketika inflasi 

turun cendrung akan orang lebih menananmkan modalnya untuk memperoleh 

keuntungan dalam jangka panjang yng disebabkan harga harga secara umum turun. 

 Dalam jangka panjang dan jangka pendek, kebijakan suku bunga yang akan 

menentukan harga saham yang berfluktuatif . Diasumsikan jika nilai tukar menurun, 

maka harga saham tinggi hal ini terjadi karena faktor permintaan dari masyarakat 

yang ingin memanfaatkan keuntungan tersebut dengan menanmkan modalnya ke 

pasar saham baik konvensional maupun syariah. Begitu juga sebaliknya jika suku 

bunga meningkat maka harga saham menurun, karena permintaan konsumen lebih ke 

menabung hal ini disebabkan karena bunga yang tinggi mendorong minat masyarakat 

lebih ke menabung.  

 Kebijakan Mengatur JUB.  Berdasarkan penelitian dalam jangka panjang, jika 

JUB naik maka akan menaikkan juga harga saham. Hal ini disebabkan oleh faktor 



keinginan masyarakat yang ingin membeli suatu yang menjanjikan dimasa 

mendatang, jika telah memegang uang ditangan masyarakat ketimbang menabung. 

Dalam jangka pendek tidak bisa diimplikasikan karena tidak berpengaruh pada IHSG 

dan JII. 

 Harga emas merupakan salah satu penentu juga untuk kestabilan perekonomian di 

Indonesia yang menjadi bahan pertimbangan dalam menganalis kebijakan investasi 

saham.  Jika harga emas meningkat, maka kemampuan masyarakat untuk membeli 

saham pun meningkat hal ini dikarenakan indikator harga emas juga termasuk dalam 

indeks harga saham baik konvensional dan syariah baik dalam jangka panjang. Dalam 

jangka pendek investasi emas sangatlah tidak cocok karena emas bukan investasi, 

dalam jangka pendek tetapi untuk jangka panjang, apalagi ditengah perekonomian 

global yang sedang ditidakpastian ditambah the fed menaikkan suku bunganya, akan 

tetapi emas juga mempengaruhi harga saham dalam jangka pendek yang disebabkan 

oleh adanya shock permintaan dari masyarakat umum.  

G. SARAN  

 Beberapa saran yang telah ditujukkan kepada Pemerintah (khususnya Bank 

Indonesia  dan Kementerian Keuangan), pada pelaku pasar dalam kegaiatan investasi 

pasar modal  dan juga PT Bursa Efek Indoensia dan juga buat penelitian akademisi 

yang mau meneliti tentang variabel makroekonomi yang dapat meningkatkan 

penelitian dalam berinvestasi dipasar modal baik konvensional maupun dalam saham 

syariah, dantaranya sebagai berikut : 

1. Untuk Bank Indonesia dan Kemenkeu dalam jangka panjang sebaiknya kedua 

elemen tersebut sebaiknya bersinergi, lalu menerapkan kebijakan dalam mengatur 

variabel makro ekonomi berupa pengetatan kebijakan moneter yang lebih ampuh 

lagi berupa kebijakan moneter plus, yang sebagaimana mengatur tingkat variabel 

makro ekonomi yang saling berkesinambungan plus pengaturan pengetatan dari 

sisi ekpor dan impor, karena hubungan variabel tersebut sangat mempengaruhi 

harga saham konvesional dan saham syariah. Sehingga dalam jangka pendek tidak 



terjadi harga yang berfluktuatif melainkan harga yang relatif stabil yang hanya 

berasal dari shock(gangguan) saja. 

2. Dalam jangka panjang pelaku saham atau investor sebaiknya pelaku saham 

tersebut tidak mengharapkan deviden dan capital gain yang diperolehnya, jika 

pelaku saham mengaharapkan capital gain dan deviden terlalu tinggi maka akan 

menyebabkan harga saham menjadi tinggi juga, sehingga jangka pendeknya tidak 

akan mempengaruhui hanya ada shock(gangguan) tetapi dalam jangka pendeknya 

juga, pelaku saham harus mencari informasi-informasi yang akurat agar harga 

saham yang dibeli dan dijual sesuai dengan harga pasaran tersebut dan terhindar 

dari unsur penipuan. 

3. Untuk PT Bursa Efek Indonesia ini diharapkan dalam jangka panjangnya, 

membuat kebijakan yang  mengatur tingkat fluktuatif dan spekulasi, supaya bisa 

distabilkan lagi walaupun adanya tingkat sentimen pasar maupun tingkat situsional 

dari global dan internal. Sedangkan dalam jangka pendek membuat pengaturan 

pembelian dan informasi yang jelas terkait penjualan dan pembelian harga saham 

yang tersedia dengan sistem yang memadai untuk dilihat oleh orang awam. 

4. Dalam jangka Pendek bagi peneliti diharapkan metode-metode atau teori yang 

digunakan lebih terupdate dan juga data-datanya lebih akurat dalam hal bisa 

melihat dengan kondisi perekonomian yang sesuai dengan perkembangannya, 

sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal mengakaji sebesarapa besar 

pengaruh variabel ekonomi terhadap pasar saham, baik konvensional maupun 

saham syariah. Sedangkan dalam jangka panjang diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya, jangan hanya sebatas menulis skripsi sebagai standar untuk lulus 

Strata 1, tetapi harus merealisasikan kebijakan atau solusi yang telah dibuat 

kepada pemerintah, agar bisa memecahkan masalah variabel makro ekonomi yang 

akan berdampak akhir bagi perekonomian, yang akan melaju pesat melaui peran 

media sosial untuk memberitahukan tentang solusi yang telah dibuatnya. 
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