
BAB V 
 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

 Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode VAR pada 

Foreign Net Value, The Fed Rate, dan Harga Minyak Dunia (WTI) terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Periode 2007-2016. Berdasarkan 

pada penelitian yang dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Foreign Net Value berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Terjadi kausalitas searah antara Foreign Net 

Value dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yaitu hanya variabel 

FNV secara statistik signifikan mempengaruhi Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) namun tidak berlaku sebaliknya. 

2. The Fed Rate berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Terjadi kausalitas searah antara Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dan The Fed Rate, yaitu hanya variabel Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) secara statistik signifikan mempengaruhi The 

Fed Rate dan tidak berlaku sebaliknya. 

3. Harga Minyak Dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dan tidak terjadi kausalitas apapun antara 

variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Harga Minyak 

Dunia. 



B. Saran 

   Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di lakukan mengenai “Analisis 

pengaruh Foreign Net Value, The Fed Rate, dan Harga Minyak Dunia (WTI) 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode 2007-2016”, maka 

saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut : 

1. Dari adanya pengaruh postif Net Foreign Value dan The Fed Rate terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maka  diharapkan bagi pengambil 

kebijakan agar semakin cermat dan tepat dalam mengambil kebijakan, 

agar para pelaku di pasar modal merasa nyaman serta aman dalam 

melakukan investasi. Dengan demikian para investor akan semakin 

merespon baik dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Namun apabila 

pengambil kebijakan tidak tepat dalam mengeluarkan kebijakan 

ditakutkan nantinya para pelaku pasar modal terutama para investor asing 

akan merespon secara negatif dan nantinya akan mengakibatkan Net 

Selling yang dilakukan investor asing dari Bursa Efek Indonesia dan 

mengalihkan dananya ke negara lain, jika hal tersebut terjadi makan akan 

sangat merugikan bagi keadaan pasar modal Indonesia. 

2. Bagi investor, Ketika dihadapkan dengan kondisi pasar ataupun sentimen 

yang kurang baik, seperti hal nya kenaikan The Fed Rate dan penurunan 

Harga Minyak Dunia diharapkan tidak langsung merespon secara negatif, 

namun lebih baik mempertimbangkan terhadap kondisi fundamental 

perusahaan dan kondisi makro negara dalam akan melakukan investasi. 



C. Keterbatasan Penelitian 

              Dalam melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari keterbatasan dan 

kekurangan. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah periode penelitian 

yang dilakukan hanya pada rentang tahun 2007-2016, di karenakan adanya 

keterbatasan data yang di dapat dari Bursa Efek Indonesia. Serta masih sangat 

sedikitnya penelitian terdahulu dan teori yg membahas variabel Foreign Net 

Value, yang mengakibatkan pembahasannya masih jauh dari sempurna. Selain itu 

untuk variabel-variabel yang digunakan pada penelitian hanya terbatas pada 

Foreign Net Value, The Fed Rate, dan Harga Minyak Dunia (WTI). Oleh karena 

itu, untuk menyempurnakan hasil penelitian, bagi peneliti selanjutnya ada baiknya 

jika menambahkan variabel penelitian untuk mengetahui lebih lengkap faktor-

faktor yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 
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