
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil estimasi persamaan jangka pendek Error Corection Model 

(ECM) “Analisis Determinan Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia 

(Periode 2009:01 – 2014:09)” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel harga minyak dunia berpengaruh positif terhadap Jakarta Islamic 

Index. Harga minyak dunia dimasukkan sebagai faktor kekayaan, sesuai 

dengan  teori permintaan aset, bahwa ketika kekayaan meningkat maka kita 

mempunyai sumber daya yang tersedia untuk dapat membeli aset, dengan 

begitu maka aset yang kita minta juga akan meningkat. Kenaikan harga 

minyak mentah dunia secara tidak langsung akan berimbas pada sektor ekspor 

impor suatu negara. Bagi negara pengekspor minyak seperti negara-negara 

Timur Tengah, kenaikan harga minyak mentah dunia merupakan suatu 

keuntungan tersendiri. Saat harga minyak dunia yang sedang tinggi maka akan 

menaikkan laba bagi perusahaan pengekspor minyak sehingga meningkatkan 

PDB negara tersebut. Kenaikan PDB  akan berpengaruh terhadap kenaikkan 

pendapatan perkapita bagi masyarakat di negara pengekspor minyak itu 

sendiri. Dengan meningkatnya laba dan pendapatan perkapita maka akan 

membuat para investor untuk menginvestasikan dananya di pasar modal salah 
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satunya pada pasar saham syariah di Indonesia, hal tersebut akan menaikkan 

permintaan saham pada Jakarta Islamic Index meningkat dan diikuti juga 

dengan harga saham yang meningkat. 

2. Variabel FHSI berpengaruh positif terhadap Jakarta Islamic Index. FHSI 

dengan Jakarta Islamic Index memiliki hubungan yang positif karena dapat 

melihat perkiraan imbal hasil dengan mengukur berapa banyak perkiraan 

imbal hasil yang dapat diperoleh dari memiliki aset saham pada Jakarta 

Islamic Index. Hal tersebut terjadi karena apabila FHSI meningkat maka 

Jakarta Islamic Index juga cenderung akan meningkat karena kondisi pasar 

saham yang baik akan meningkatkan kedua indeks saham syariah tersebut. 

Peningkatan FHSI akan dipandang positif oleh investor karena perkiraan 

imbal hasil yang mereka peroleh untuk Jakarta Islamic Index juga meningkat. 

Dengan demikian peningkatan FHSI akan diikuti oleh peningkatan permintaan 

Jakarta Islamic Index 

3. Variabel nilai tukar berpengaruh negatif terhadap Jakarta Islamic Index. 

Hubungan yang negatif antara nilai tukar dengan permintaan aset domestik 

dapat dilihat yaitu semakin rendah nilai tukar sekarang maka semakin besar 

perkiraan apresiasi rupiah, sehingga semakin tinggi perkiraan tingkat 

pengembalian atas aset domestik (berupa aset saham Jakarta Islamic Index) 

secara relatif terhadap aset luar negeri. Semakin rendah nilai tukar sekarang, 

maka semakin tinggi aset domestik (saham Jakarta Islamic Index) yang 

diminta (lainnya dianggap sama). 

4. Variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap Jakarta Islamic Index. Ketika 

terjadi peningkatan biaya produksi yang lebih tinggi dari peningkatan harga 
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yang dibuat oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan tersebut akan 

mengalami penurunan, dengan begitu sekuritas yang terdapat di pasar modal 

akan menjadi komoditi yang kurang menarik bagi para investor. Hal tersebut 

maka inflasi akan memiliki hubungan yang negatif terhadap return saham di 

Jakarta Islamic Index. 

5. Variabel volume perdagangan berpengaruh positif terhadap Jakarta Islamic 

Index. Volume perdagangan berpengaruh positif terhadap Jakarta Islamic 

Index karena investor dapat melihat penilaian suatu info dari suatu aktivitas 

volume perdagangan yang info tersebut akan dapat membuat suatu keputusan 

perdagangan atau tidak. Dapat diketahui motivasi dari investor yaitu 

penghasilan yang berkaitan dengan capital gain yaitu dengan melakukan 

trasaksi jual beli saham. Volume perdagangan yang kecil akan membuat 

investor kurang tertarik dalam melakukan investasinya di pasar sekunder, lalu 

sebaliknya jika volume perdagangan yang besar dan terus meningkat maka 

akan banyak investor yang tertarik untuk melakukan investasi dengan trasaksi 

dalam jual dan beli saham. 

6. Variabel harga minyak dunia, FHSI, nilai tukar, inflasi, dan volume 

perdagangan secara bersama-sama memberikan pengaruh atau signifikan 

terhadap Jakarta Islamic Index. 

 

B. Saran 

1. Bagi para investor diharapkan dapat melihat perubahan variabel independen 

yaitu harga minyak dunia, FHSI, nilai tukar, inflasi, volume perdagangan, dan 

variabel ekonomi makro lainnya yang selalu berfluktuasi dengan mengikuti 

perkembangan informasi yang tersedia, sehingga untuk para investor dapat 
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menerapkan strategi perdagangan di pasar modal dan mengambil keputusan 

investasi dengan tepat. 

2. Bagi lembaga terkait yaitu Bursa Efek Indonesia, BAPEPAM, dan, Bank 

Indonesia diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada 

masyarakat umum tentang bagaimana berinvestasi secara syariah di pasar 

modal serta dapat mengenalkan instrument-instrumen pasar modal syariah 

yang ditawarkan untuk dapat menambah wawasan pengetahuan tentang 

industri pasar modal syariah dikalangan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan  

juga diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap pasar modal syariah, 

yang tidak hanya mengawasi namun juga dapat ikut untuk mengembangkan 

pasar modal syariah yang pada akhirnya dapat mengundang para investor 

untuk lebih memilih mengembangkan investasinya di pasar modal syariah. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode pengamatan serta 

mengikutsertakan variabel-variabel lain, seperti variabel nilai transaksi dan 

frekuensi perdagangan, maupun variabel-variabel internal emiten seperti rasio 

keuangan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 


