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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan pengaruh saham syariah, sukuk dan reksadana syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:

1. Saham syariah memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, artinya semakin tinggi kapitalisasi pasar 

Saham Syariah maka Pertumbuhan Ekonomi Nasional juga akan meningkat 

namun tidak secara langsung.

2. Sukuk memberikan pengaruh positif  dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional, artinya semakin tinggi nilai outstanding sukuk maka 

Pertumbuhan Ekonomi Nasional juga akan meningkat. Hal ini sukuk 

bermanfaat bagi pihak negara maupun swasta sebagai alat untuk keperluan 

memobilisasi modal, juga untuk sarana membiayai proyek-proyek 

kepentigan publik, menjadi instrumen dalam menggalakkan investasi dalam 

negeri maupun antar bangsa, disamping dapat berguna bagi menyongkong 

proses desentralisasi fiskal.

3. Reksadana syariah memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, artinya semakin tinggi pendapatan 

Reksadana syariah maka Pertumbuhan Ekonomi Nasional juga akan 

meningkat namun tidak secara langsung.
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4. Jika dilakukan pengujian secara serentak pada ketiga variabel independen 

yaitu saham syariah, sukuk dan reksadana syariah terhadap variabel 

dependen yaitu pertumbuhan ekonomi, maka hasilnya menunjukkan bahwa 

ketiga variabel secara serentak memberikan pengaruh yang positif tetapi 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa meskipun saham 

syariah dan reksadana syariah tidak memberikan pengaruhnya secara 

langsung namun perlu ditingkatkan lagi dalam sosialisasi agar masyarakat 

lebih mengenal lebih jauh saham syariah dan reksadana syariah. Disisi lain

sukuk memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi sehingga harus lebih dioptimalkan lagi agar ekonomi nasional 

terus meningkat dan dapat membiayai proyek-proyek yang nanti akan 

berguna bagi masyarakat berbagai kalangan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi 

bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Selain 

itu, diharapkan agar pihak kampus lebih menambah lagi referensi, baik 

berupa jurnal atau buku-buku tentang keuangan syariah.
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3. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Bagi penelitian yang akan datang dianjurkan untuk menambah lagi 

variabel industri keuangan non bank syariah, seperti Modal Ventura 

Syariah, Perasuransian Syariah, dan jasa keuangan khusus seperti Pegadaian 

syariah. Dan untuk variabel dependennya di sarankan pertumbuhan ekonomi 

regional maupun internasional.


