
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Seiring dengan pe rkembangan e ra globalisasi dan i nformasi, ke giatan 

investasi s emakin b erkembang p esat s ebagai s uatu k egiatan yang m enjanjikan. 

Faktor m asa d epan yang penuh de ngan ke tidakpastian, m endorong or ang unt uk 

mengalokasikan s ebagian da nanya unt uk be rinvestasi. P ada ha kikatnya, manfaat 

dari investasi itu sendiri itu akan diterima di masa yang akan datang. Pasar modal 

sebagai salah satu media untuk berinvestasi, berkembang pesat sebagai salah satu 

media yang memiliki peranan strategis untuk mendorong terjadinya alokasi dana 

yang efisien dimana pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dapat memilih 

berbagai a lternatif i nvestasi yang m emberikan k euntungan (return) yang pa ling 

optimal da ripada s ektor pr oduktif l ainnya. P asar m odal j uga di anggap sebagai 

salah satu indikator utama perekonomian negara. Pasar modal memiliki berbagai 

produk berupa surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain – lain.  

Investasi terbagi atas dua sektor yaitu investasi pada sektor keuangan dan 

investasi pada sektor riil. Sektor keuangan biasanya berupa produk – produk yang 

ada d i d alam l embaga keuangan atau p asar m odal s eperti e fek d an d eposito. 

Sementara investasi pada sektor riil biasanya berupa tanah, properti, logam mulia, 

atau pabrik dan perusahaan. 
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Dalam proses penghimpunan dana oleh investor dan penyaluran dana oleh 

perusahaan dapat d ilakukan m elalui m ekanisme jual beli s aham d i p asar m odal. 

Menurut H usnan ( 2005:3) pa sar m odal da pat di definisikan s ebagai pa sar unt uk 

berbagai i nstrumen ke uangan ( atau sekuritas) j angka p anjang yang b isa 

diperjualbelikan ba ik d alam be ntuk hut ang m aupun m odal s endiri, ba ik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.  

Pada d asarnya p asar modal me miliki d ua f ungsi u tama yaitu f ungsi 

ekonomi da n f ungsi ke uangan. D alam f ungsi e konomi, pa sar m odal b erfungsi 

sebagai f asilitator a ntara p ihak yang me mbutuhkan da na de ngan pi hak yang 

memiliki d ana, d engan h arapan ak an m emperoleh i mbalan at as d ana yang 

disalurkan. D alam f ungsi ke uangan, pa sar m odal be rfungsi unt uk m enyediakan 

dana yang yang dibutuhkan oleh pihak borrowers dan para lenders menyediakan 

dana tanpa harus terlibat l angsung  da lam kegiatan operasi perusahaan (Husnan, 

2009:4). 

Pasar m odal m emberikan kemungkinan dan kesempatan untuk 

memperoleh imbalan bagi i nvestor s esuai dengan karakteristik investasi y ang 

dipilih. Keberadaan pasar m odal di harapkan mampu mendorong aktivitas 

perekonomian kearah yang lebih baik karena banyak perusahaan menggantungkan 

kegiatan d i p asar m odal s ebagai alternatif pendanaan jangka panjang bagi 

perusahaan, s ehingga perusahaan dapat melakukan ekspansi dan meningkatkan 

laba perusahaan. Pasar modal m enjadi salah satu tonggak dalam pembangunan 

perekonomian nasional. H al i ni dapat dilihat dari banyaknya perusahaan y ang 
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menggunakan pasar m odal s ebagai m edia u ntuk mendapatkan dana dan 

mengukuhkan posisi keuangannya. 

Dalam Islam s endiri, i nvestasi sangat dianjurkan ka rena selain dapat 

mendorong pe rtumbuhan e konomi yang di indikasikan de ngan pe ningkatan 

transaksi jual beli, simpan pinjam, sewa – menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi 

lainnya, i nvestasi j uga dapat di gunakan s ebagai s arana unt uk m engembangkan 

harta yang kita miliki guna menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang, 

seperti firman Allah SWT dalam QS. An. Nisaa’ : 9: 

                   

         

Wal yakhsyal l aẓīna lau tarakū min khalfihim ẓurriyatan ḍi‟āfan khāfū „alaihim 
fal yattaqullaha wal yaqūlū qaulan sadīdā. 
 
9. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. 

 Dari ayat tersbut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai hamba 

yang b ertaqwa k ita d ilarang unt uk m embiarkan ke turunan ki ta ke kurangan di  

masa yang ak an d atang. O leh k arena itu ki ta di anjurkan unt uk m elakukan 

investasi d i m asa s ekarang agar d apat m emetik h asilnya d i m asa yang ak an 

datang. Selain itu, dalam Surat At Taubah : 34 Allah SWT  berfirman : 
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Yā’ayyuhallażī-na amanū inna-kaṡīran min al-‘ahbari warruh-bani l aya-kulūna 
‘amwa lannasi b il’baṭili w ayaṡudduna ’an-sabiyli-llah w allażī-na y aktizuna-
żżahaba wal fiḍḍata wa-la yunfiqu-naha sabilillahi’fabassyirhum bi-‘adabin alim. 
 
34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih, 

Ayat d iatas m enjelaskan bahwa A llah SWT melarang s etiap u saha 

manusia m enimbun harta b enda yang d imilikinya k arena h arta yang d itimbun 

tersebut m enjadi t idak p roduktif. M aka da ri i tu kita j uga  diperintahkan untuk 

memberdayakan harta yang kita miliki agar memberikan nilai manfaat tidak hanya 

bagi kita sebagai pemilik harta namun juga bagi orang lain di sekitar kita. 

Kehidupan s osial e konomi i slam, t ermasuk i nvestasi t idak dapat 

dilepaskan da ri pr insip-prinsip s yariah. Investasi s yariah ad alah i nvestasi yang 

didasarkan p ada p rinsip-prinsip s yariah, ba ik i nvestasi pa da s ektor r iil m aupun 

sektor ke uangan. Dalam Islam k ita d iajarkan untuk m elakukan investasi y ang 

menguntungkan semua pihak, dan melarang manusia mencari rejeki dengan cara 

spekulasi. Selain itu , Islam j uga m elarang i nvestasi yang m engandung u nsur 

maysir (judi), gharar (mengubah kondisi certainty menjadi kondisi yang certainty 

untuk m endapat ke untungan), gambling, riba, atau m enjual s esuatu yang t idak 

dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.  

Secara singkat, investasi s yariah d an pasar modal syariah menggunakan 

prinsip, prosedur, a sumsi, instrument,dan aplikasi yang b ersumber pada nilai 

Islam yaitu Al- Quran dan As-Sunnah yang kemudian disajikan dalam bentuk 

Fatwa DSN-MUI terkait pasar modal syariah. Dari Fatwa tersebut kemudian 
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diaplikasikan oleh lembaga pengawas yaitu Bapepam-LK serta pelaksana yaitu 

Bursa Efek Indonesia, emiten, dan investor. 

Dalam p erkembangannya, s ecara h istoris pasar m odal t elah h adir j auh 

sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman 

kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu 

didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial 

atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pa sar m odal t idak be rjalan s eperti yang di harapkan, b ahkan pa da 

beberapa p eriode k egiatan p asar m odal m engalami k evakuman. H al t ersebut 

disebabkan ol eh be berapa f aktor s eperti p erang dunia ke  I d an II, p erpindahan 

kekuasaan da ri pe merintah kol onial ke pada pe merintah R epublik Indonesia, da n 

berbagai kondi si yang menyebabkan op erasi b ursa e fek t idak da pat berjalan 

sebagimana m estinya. Pemerintah R epublik Indonesia mengaktifkan k embali 

pasar m odal pa da t ahun 1977, da n be berapa t ahun ke mudian pa sar m odal 

mengalami pe rtumbuhan s eiring de ngan b erbagai i nsentif da n r egulasi yang 

dikeluarkan pemerintah. (http://www.idx.co.id/i-

id/beranda/tentangbei/sejarah.aspx). 

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang 

sangat besar untuk pengembangan industri keuangan Syariah. Investasi Syariah di 

pasar modal yang merupakan bagian dari industri keuangan Syariah, mempunyai 

peranan yang c ukup pe nting unt uk da pat m eningkatkan pa ngsa pa sar i ndustri 

keuangan S yariah di  I ndonesia. M eskipun pe rkembangannya r elatif ba ru 

dibandingkan d engan pe rbankan S yariah m aupun a suransi S yariah t etapi s eiring 
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dengan pe rtumbuhan yang s ignifikan di  i ndustri pa sar m odal Indonesia, m aka 

diharapkan i nvestasi S yariah di  pa sar m odal Indonesia a kan m engalami 

pertumbuhan yang pesat. 

Salah satu indeks pasar modal berbasis syariah yang digunakan oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI) adalah Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks 

saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk 

jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas 

dari kerjasama antara Pasar M odal Indonesia (dalam hal ini PT. Bursa E fek 

Jakarta) de ngan P T. Danareksa Invesment Management ( PT. DIM). J II telah 

dikembangkan sejak tanggal 3 J uli 2000.  Setiap periodenya, s aham yang m asuk 

JII be rjumlah 30  ( tiga puluh) s aham yang memenuhi kriteria syariah. JII 

menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100. 

Kehadiran Jakarta Islamic Index dimaksudkan sebagai tolak ukur 

(benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan ba sis 

syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor 

untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Selain itu J II 

memudahkan investor untuk memilih investasi di pasar modal. Karena seringkali 

investor m erasa ragu akan kehalalan saham syariah yang ada, m eskipun tidak 

semua pemilik saham atau investor beragama Islam.  
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Sumber : www.idx.co.id 

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan IHSG, LQ45 dan JII 

 Dari gambar d iatas k ita dapat melihat pe rkembangan J II di bandingkan 

dengan IHSG dan LQ45. Meskipun perkembangannya tidak sepesat IHSG, namun 

JII terus menunjukkan tren positif. Hal ini dapat dilihat dari garis kurva yang terus 

bergerak naik seiring dengan perkembangan LQ45. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.idx.co.id 
Gambar 1.2 Perkembangan Indeks LQ45 dan JII di BEI 

Dari s isi n ilai k apitalisasi p asar, J II ju ga te rus me ngalami p eningkatan 

meskipun s empat m engalami ke merosotan pa da tahun 2008 s ebagai akibat da ri 

reaksi atas k risis ek onomi g lobal yang t erjadi. Namun J II segera ba ngkit da n 
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akhirnya bi sa ke mbali p ulih pa da 2009 d an t erus m eningkat pa da t ahun-tahun 

berikutnya. 

Dalam perkembangannya sendiri banyak faktor yang m empengaruhi 

perkembangan saham di  pa sar m odal di  I ndonesia. Salah s atunya adalah faktor 

makroekonomi yang berhubungan langsung dengan perkembangan saham di pasar 

modal. Di antaranya, tingkat inflasi, tingkat suku bunga Bank Indonesia, kurs nilai 

tukar mata uang rupiah, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), harga minyak dunia. 

Kebijakan makroekonomi y ang t elah ditetapkan pemerintah selama ini, te ntu 

menjadi dorongan yang di harapkan mampu menstimulus pergerakan positif di  

pasar m odal. Menurut Sudiyatno da n C ahyani ( 2009), f aktor m akroekonomi 

merupakan f aktor yang pa ling ba nyak m endapatkan pe rhatian d ari p ara p elaku 

pasar modal. Inflasi, tingkat suku bunga, (BI Rate), kurs memiliki kecenderungan 

untuk mempengaruhi pasar modal secara lansgung. Dimana perubahan-perubahan 

inflasi, t ingkat s uku bu nga ( BI Rate), kurs akan di respon l angsung ol eh pa sar 

modal s ehingga f aktor – faktor t ersebut s angat be rpotensi unt uk m eningkatkan 

atau menurunkan risiko. 

Inflasi merupakan salah satu variabel makro yang memiliki dampak masif 

terhadap ke giatan perekonomian ba ik da ri s ektor r iil m aupun s ektor ke uangan. 

Tidak terkendalinya harga – harga barang d i p asar yang d isebabkan oleh inflasi 

turut memberi dampak terhadap saham di  pa sar modal, di mana permintaan atas 

saham menjadi berkurang karena menurunnya tingkat pendapatan riil masyarakat. 

Menurut S lifer d an C arnes d alam S riwardani (2009) s ecara t eoritis t erdapat 

hubungan ne gatif antara i nflasi da n ki nerja s aham. Inflasi di nilai a kan 
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menurunkan ni lai riil d ari pe rusahaan t ermasuk j uga di viden, s ehingga ke tika 

terjadi ke naikan t ingkat i nflasi m akan a kan m engakibatkan m elemahnya h arga 

saham, s ebaliknya j ika t ingkat i nflasi m enurun m aka ha rga s aham a kan 

mengalami penguatan. 

Pada aspek lain, ketika inflasi terjadi maka bank sentral (Bank Indonesia) 

akan menggunakan instrumen suku bunga (BI Rate) untuk mengendalikan inflasi. 

Suku bunga yang t inggi akan mendorong investor untuk lebih bersikap d efensif 

dan berhati – hati dalam menggunakan uangnya. Kebanyakan investor akan lebih 

memilih menyimpan uangnya di bank baik itu berupa tabungan ataupun deposito 

daripada menggunakannya untuk berinvestasi. Sebaliknya, ke tika s uku bunga  

menurun, i nvestor akan c enderung m enggunakan ua ngnya unt uk be rinvestasi 

seperti membeli saham. Naik turunnya suku bunga tersebut akan berdampak pada 

naik turunnya harga saham, yang juga akan berdampak pada indeks harga saham, 

tidak terkecuali pada Jakarta Islamic Index (JII). 

Selain itu, demand akan saham juga akan dipengaruhi oleh Pendapatan 

Domestik Bruto (P DB). Estimasi P DB a kan menentukan perkembangan 

perekonomian. P DB be rasal dari jumlah barang konsumsi yang buk an termasuk 

barang m odal. Dengan meningkatnya jumlah barang konsumsi menyebabkan 

perekonomian bertumbuh, dan meningkatkan skala omset penjualan perusahaan, 

karena masyarakat yang b ersifat konsumtif. Dengan meningkatnya omset 

penjualan maka keuntungan perusahaan juga meningkat. Peningkatan keuntungan 

pada pe rusahaan i ni a kan menyebabkan harga saham perusahaan tersebut juga 

meningkat. Dimana tingkat keuntungan yang tinggi mengindikasikan profitabilitas 
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perusahaan yang ba ik, s ehingga f aktor i ni a kan m enarik i nvestor untuk 

berinvestasi.  

Menurut M ishkin ( 2008:7) kur s yaitu ha rga d ari m ata ua ng s atu ne gara 

dalam m ata u ang n egara l ainnya. D alam p erkembangannya t erdapat b erbagai 

macam bentuk sistem kurs, namun sistem kurs mengambang adalah sistem yang 

paling banyak digunakan di berbagai negara. Kestabilam kurs akan diperoleh jika 

tidak terjadi destabilizing speculation atau spekulasi yang melabilkan. Kondisi ini 

akan cenderung menyebabkan penurunan ekspor dan berakibat buruk pada neraca 

pembayaran. Memburuknya ne raca pembayaran akan be rdampak pada cadangan 

devisa. Berkurangnya cadangan devisa ini nantinya akan mengurangi kepercayaan 

investor t erhadap pe rekonomian dom estik da n a khirnya akan m emberikan 

sentimen negatif pada kinerja saham di pasar modal. 

Hasil penelitian Suselo, dkk (2008, p.218) dalam Tesis Fautia Sriwardani 

(2009) m enyebutkan b ahwa p engaruh ni lai vol atilitas ni lai t ukar t erhadap 

pertumbuhan e konomi I ndonesia m enyimpulkan ba hwa de presiasi ni lai t ukar 

rupiah baik nominal maupun riil akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Hal i ni a ntara l ain di sebabkan m enurunnya tingkat i nvestasi a kibat m akin 

mahalnya h arga ba rang m odal t ermasuk ba rang i mpor da n f aktor p roduksi 

lainnya. Peningkatan net export akibat terdepresiasinya mata uang Rupiah tersebut 

diperkirakan lebih kecil daripada penurunan investasi sehingga net effect-nya bagi 

pertumbuhan e konomi adalah n egatif. M enurunnya t ingkat i nvestasi a kibat 

depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut tentu akan berdampak terhadap pergerakan 

pasar modal. 
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 Harga m inyak duni a yang cenderung na ik t urun m engikuti demand dan 

supply kebutuhan m inyak duni a t entu m emiliki pe ngaruh t erhadap pa sar m odal, 

minyak sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tidak hanya individu namun 

juga unt uk ke berlangsungan s uatu i ndustri m emiliki pe ranan yang vi tal. P ada 

umumnya, pe rtumbuhan ha rga m inyak dun ia be rbanding l urus dengan 

pertumbuhan i ndeks s aham di  pa sar m odal. P eningkatan ha rga m inyak duni a 

kerap di asosiasikan d engan pe rtumbuhan e konomi da n pe ningkatan p endapatan 

perusahaan s eiring de ngan m eningkatnya h arga saham. S edangkan k etika harga 

minyak dunia menurun, seringkali diasosiasikan dengan kemungkinan penurunan 

pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

makroekonomi yang terdiri dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Suku 

Bunga Bank Indonesia, Kurs N ilai T ukar Rupiah,   Dan Harga M inyak D unia 

berpengaruh terhadap Jakarta Islamic Index (JII), selama periode pengamatan 

yaitu 2011 – 2014. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, m aka rumusan masalah yang 

dapat diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah variabel makroekonomi yang terdiri dari Produk  Domestik  Bruto 

(PDB), I nflasi, BI Rate, Nilai K urs da n H arga M inyak D unia  secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) 

periode 2006-2014? 
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2. Apakah variabel makroekonomi yang terdiri dari Produk  Domestik  Bruto 

(PDB), I nflasi, BI Rate, Nilai K urs da n H arga M inyak D unia  secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) 

periode 2006-2014? 

1.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel m akroekonomi yang t erdiri d ari 

Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia, Nilai 

Tukar Rupiah, Dan Harga Minyak Dunia secara parsial t erhadap Jakarta 

Islamic Index (JII) (JII), selama periode pengamatan yaitu 2006-2014 di 

Bursa Efek Indonesia 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel m akroekonomi yang t erdiri d ari 

Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia, Nilai 

Tukar Rupiah, Dan Harga Minyak Dunia secara simultan terhadap Jakarta 

Islamic Index (JII) (JII), selama periode pengamatan yaitu 2006-2014 di 

Bursa Efek Indonesia. 

1.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi pr aktisi, pe nelitian i ni di harpakan m ampu m emberikan m asukan, 

bahan i nformasi s erta m embantu unt uk m engidentifikasi pe ngaruh s erta 

hubungan antara v ariabel m akroekonomi t erhadap J akarta I slamic I ndex 

(JII) dan menjadi bahan pertiimbangan dalam memilih alternatif investasi. 
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2. Bagi pe merintah, pe nelitian i ni di harapkan dapat m enjadi r eferensi 

utamanya pada saat pembuatan kebijakan terkait pasar modal syariah agar 

ke d epannya p asar m odal s yariah d apat mewujudkan vi si s yariah yang 

diinginkan. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan 

perbandingan  untuk pengembangan di masa yang akan datang. 

1.3 Sistematika Penelitian 

Sistematika p enulisan d alam s kripsi in i te rdiri d ari lima  b ab. H al in i 

dimaksudkan agar penulisan lebih sistematis dan terorganisasi sesuai urutan yang 

jelas sehingga memudahkan pemahaman pembaca terhadap tulisan ini. Masing – 

masing bab terdiri dari: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab i ni m enerangkan t entang l atar b elakang m asalah yang m enjadi i de 

pokok pe nulisan s kripsi. S elain i tu, ba b i ni j uga m enerangkan t entang r umusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab i ni be risi t entang teori da n kons ep yang r elevan de ngan t opik 

permasalahan yang  d ibahas, p enelitian t erdahulu, s erta m etode an alisis yang 

digunakan.  

Bab 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang identifikasi variabel, definisi operasional variabel, 

jenis dan sumber da ta, p rosedur penentuan sampel, prosedur p engumpulan da ta, 

dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. 
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Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

mengenai pe ngaruh va riabel m akroekonomi be rupa P roduk D omestik B ruto 

(PDB), Inflasi, B I Rate, Kurs Nilai T ukar da n Harga M inyak Dunia terhadap 

Jakarta Islamic Index (JII) yang m erupakan j awaban da ri t ujuan pe nelitian i ni. 

Hasil p enelitian in i b erupa d ata-data d an i nformasi yang b erasal d ari h asil 

pengamatan s ecara t idak l angsung ke mudian p engolahan d ata de ngan analisis- 

analisis be rdasarkan m etode pe nelitian yang di gunakan de ngan m engacu pa da 

tinjauan pustaka. 

Bab 5: SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berupa simpulan secara keseluruhan hasil dari penelitian ini 

sehingga d apat menimbulkan suatu masalah ba ru da ri penelitian yang di lakukan 

peneliti s etelahnya. S elain itu , b agian in i ju ga b erisi s aran-saran s elanjutnya 

kepada s ubjek p enelitian da ri p enelitian yang t elah di lakukan, s ehingga pi hak-

pihak yang bersangkutan melakukan perbaikan untuk menjadikan suatu yang lebih 

baik. 
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