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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah 

Berdasarkan hasil pengujian data, bahwa nilai tukar (kurs) berpengaruh 

positif signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Manulife 

Syariah Sektoral Amanah. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan positif 

antara kurs dan NAB Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. Artinya 

semakin meningkat nilai tukar (kurs) maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah akan meningkat.  

Hal ini terbukti pada beberapa bulan-bulan tertentu ketika nilai tukar 

(kurs) naik, maka Nilai Aktiva Bersih Reksadana Manulife Syariah Sektoral 

Amanah juga mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi pada tahun 2010 

dibulan Februari, Mei dan Desember. Pada tahun 2011 kenaikan terjadi pada 

bulan Februari, di tahun 2012 terjadi pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, 

September, Oktober, November dan Desember. Sedangkan pada tahun 2013 

kenaikan terjadi pada bulan April, Juni, Agustus, September, Oktober, dan 

Desember. Pada tahun 2014 kenaikan juga terjadi pada bulan April, Mei, Juni, 

Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Tahun 2015 

kenaikan juga terjadi pada bulan Februari, Mei, Juli dan Desember.  Pada bulan 

tersebutterjadi kenaikan nilai tukar dan diikuti dengan kenaikan Nilai Aktiva 

Bersih Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. 
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Penelitian ini mendukung penelitian dari Pipit Citraningtyas. Dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa nilai tukar (kurs) mempunyai pengaruh positif 

dalam jangka pendek maupun panjang.
128

 Hal ini juga mendukung penelitian 

Kasyfurrohman Ali yang menyatakan bahwa nilai tukar dalam jangka panjang 

maupun pendek akan mempengaruhi jumlah nilai aktiva bersih Reksadana 

Syariah. Dalam teorinya Kasyfurrohman Ali menjelaskan bahwa peningkatan 

peningkatan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, akan mendorong terjadinya 

aliran modal masuk (capital inflow) ke dalam negeri. Hal ini terjadi akibat 

meningkatnya permintaan terhadap rupiah. Capital inflow ini selanjutnya akan 

meningkatkan Nilai Aktiva Bersih.
129

 

Beberapa bukti empiris lainnya yang mendukung penelitian ini yakni 

penelitian yang dilakukan oleh Imam Wiradiyasa mengenai pengaruh nilai 

tukar rupiah terhadap dollar AS terhadap kinerja reksadana syariah 

menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kinerja reksadana syariah di Indonesia atau bisa dilihat 

berdasarkan jumlah nilai aktiva bersihnya.
130

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Dessi Darsiani juga menyatakan bahwa nilai tukar (kurs) meningkat akan 

berdampak pada perusahaan yang berorientasi impor.
131

 Sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan mencatat sahamnya di 

pasar modal. Hal ini bisa memberikan dampak positif bagi investasi portofolio 

sehingga meningkatkan investasi dari reksadana syariah. 

                                                             
128Pipit Citraningtyas, Analisis Pengaruh Inflasi, Bank Indonesia Rate..., hal.5 
129Kasyifurrohman Ali, Pengaruh Makroekonomi Terhadap Reksadana Syariah..., hal. 33 
130Imam Wiradiyasa. Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI 
131Dessi Darsiani, Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nilai Aktiva Bersih.., hal.73 
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Hasil penelitian menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria 

Saraswati yang menyatakan bahwa terjadinya apresiasi nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar akan memberikan dampak terhadap perkembangan persaingan 

produk Indonesia di luar negeri. Terutama dalam hal persaingan harga. Secara 

tidak langsung hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap neraca 

perdagangan karena adanya peningkatan ekspor daripada impor. Selanjutnya 

hal ini akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran Indonesia.Dalam jangka 

panjang hal tersebut akan berpengaruh terhadap cadangan devisa. Sehingga 

kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia akan menurun. 
132

 

Menurutnya hal ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap 

perdagangan saham di pasar modal. Dalam hal ini investor asing akan 

cenderung melakukan penarikan modal sehingga terjadi capitalinflow. Hal ini 

dapat memicu menurunnya NAB reksadana karena pengelolaan dana investasi 

reksadana yang sebagian dialokasikan pada saham mengakibatkan 

kemungkinan investor melakukan penarikan modal sehingga NAB reksadana 

pun mengalami penurunan.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Febrian Dwi Setyarini juga 

menyebutkan bahwa nilai tukar (kurs) berpengaruh negatif terhadap Nilai 

Aktiva Bersir Reksadana Syariah.
133

 Menurutnya sebagian besar alokasi 

reksadana berasal dari saham. Sehingga apabila terjadi capital inflow maka 

akan menurunkan NAB Reksadana Syariah. Selain itu menurut penelitian yang 

                                                             
132Fitria Saraswati, Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah..., hal.110. 
133Febrian, Pengaruh SBIS, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Uang Beredar..., hal.98. 
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dilakukan oleh Hastri Nurdianti,
134

 dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa 

kurs atau nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap Nilai Aktiva Bersih 

Reksadana Pendapatan tetap. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kinerja 

reksadana pendapatan tetap menurun.  

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ainur Rahman,
135

 dalam 

penelitiannya di jelaskan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap NAB 

Reksadana Saham Syariah. Hasil penelitian dijelaskan jika nilai tukar menurun 

maka hutang yang harus dibayar akan meningkat, investasi menurun sehingga 

kinerja perusahaan ikut menurun. Akibatnya harga saham akan menurun yang 

hal ini akan berimbas pada nilai aktiva bersih pada reksadana. 

Kurs atau nilai tukar pada suatu negara akan selalu berubah-ubah. 

Sehingga hal ini tidak akan dapat dipisahkan dari kegiatan investasi, salah 

satunya yakni di dalam reksadana syariah. Reksadana Manulife Syariah 

Sektoral Amanah telah mengalokasikan sebagian portofolionya ke dalam 

saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Hal ini tercermin dalam 

Fund Fact Sheet Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah pada efek 

portofolio yang memiliki kinerja yang baik bahkan sudah melakukan kegiatan 

ekspor. Seperti halnya per Desember 2016 yakni Astra International Tbk, 

Perusahaan Gas Negara Perse, Telekomunikasi Indonesia Per, Unilever 

Indonesia Tbk dan United Tractors Tbk. 

Sehingga dalam hal ini akan meningkatkan kinerja dan penjualan dari 

perusahaan tersebut yang nantinya keuntungan yang didapatkan juga semakin 

                                                             
134Hastri Nurdianti, Analisis pengaruh IHSG, SBI, Kurs, PDB dan Inflasi Terhadap Kinerja 

Reksadana Pendapatan Tetap, (Jakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), 101 
135 Ainur Rachman, Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah..., hal. 999 
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meningkat. Keadaan seperti ini juga akan menambah return bagi investor dan 

sekaligus juga akan meningkatkan jumlah Nilai Aktiva Bersih Reksadana 

Manulife Syariah Sektoral Amanah.  

Selain itu dari hasil penelitian rata-rata kenaikan nilai tukar tertinggi 

terjadi pada tahun 2015 dengan total nilai rata-rata Rp.1.3389,413 dan hal ini 

juga diiringi dengan kenaikan rata-rata NAB 2015 dengan total Rp. 

2.419.658.432.260,33. Penguatan nilai tukar pada tahun 2015 disebabkan oleh 

berbagai faktor. Mengacu berdasarkan data Bloomberg mata uang rupiah 

mengalami kenaikan pada september 2015. Hal ini dipicu akibat turunnya mata 

uang AS akibat inflasi AS melemah yang mengurangi dampak ekspektasi 

kenaikan suku bunga Federal Reserve.
136

  

Pada tahun 2016 nilai rata-rata nilai tukar mengalami penurunan. 

Pelemahan yang terjadi ini banyak disebabkan oleh pengaruh kebijakan 

moneter eksternal. Pada tahun 2016 menguatnya sentimen negatif terhadap 

perekonomian tiongkok dan kenaikan The Fed Fund Rate membuat nilai tukar 

rupiah turun.
137

 Selain itu efek Donald Trump sehingga Dollar AS mengalami 

kenaikan dan pasar sahamnya juga meningkat. Kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah yaitu, Bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing dan 

pasar obligasi. Akibat intervensi tersebut cadangan devisa mengalami 

penurunan yakni 115 miliar Dollar AS menjadi 111,5 miliar Dollar AS pada 

                                                             
136Bangkit, Rupiah Menguat di bawah Rp. 14.300 per Dollar AS dalam kompas.com pada 

11 September, 2015 
137Stabilisasi Nilai Tukar, Cadangan Devisa RI turun dalam Kompas .com pada 07 

Desember 2016. 
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November. Akan tetapi pada Desember nilai tukar rupiah mengalami kenaikan 

akibat kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat.
138

 

Seperti yang diuraikan diatas bahwa pada tahun 2016 keadaan ekonomi 

dalam negeri banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang menyebabkan nilai 

tukar mengalami depresiasi. Sehingga hal ini akan membuat laju investasi 

termasuk didalamnya reksadana syariah mengalami penurunan. Faktanya pada 

tahun 2016 reksadana saham juga mengalami penurunan Asset Under 

Management (AUM). Menurut data pangsa pasar reksadana, AUM reksadana 

syariah terus mengalami penurunan yang mengerucut pada porsi reksadana 

saham dari 48,31% menjadi 45,25% dari total dana kelolaan.
139

 

Rata-rata penurunan yang terjadi pada tahun 2016 yaitu juga dipicu oleh 

pergerakan saham syariah mengalami penurunan yang tercermin pada 

pergerakan saham liquid yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

masih mencatat return negatif yakni 0,56%. Akibatnya kinerja indeks 

reksadana saham syariah juga mengalami penurunan, dan mempengaruhi Nilai 

Aktiva Bersih (NAB). Jadi seiring dengan peningkatan nilai tukar maka 

reksadana syariah khususnya jenis saham juga akan mengalami kenaikan, 

begitu juga sebaliknya. 

 

 

                                                             
138 Menengok perjalanan Rupiah Sepanjang 2016 dalam kompas.com edisi Selasa, 20 

September 2016. 
139Pasar saham mulai pulih, AUM Reksadana Syariah justru turun, Kenapa? , dalam 

bareksa.com edisi Kamis, 09 Juni 2016 
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B. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah 

Berdasarkan hasil pengujian data, bahwa Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Nilai Aktiva 

Bersih (NAB) Reksadana Syariah Jenis Saham. Artinya semakin besar tingkat 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Reksadana Syariah Jenis Saham akan menurun. Hal ini terbukti dengan adanya 

kenaikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada bulan November 2016 

yang diikuti juga dengan penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana 

Syariah Jenis Saham. Sebaliknya adanya penurunan NAB Reksadana jenis 

saham pada Desember 2010 justru diikuti oleh kenaikan Sertifikat Bank 

Indonsia Syariah (SBIS). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitria Saraswati yang 

menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, SBIS menunjukkan 

penurunan. Hal itu menunjukkan bahwa bank syariah lebih suka ekspansi pada 

pembiayaan karena memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan bonus 

SBIS/tingkat imbalan yang didapatkan. Kondisi tersebut mencerminkan 

ekspansi pembiayaan bank syariah yang semakin baik. Hal tersebut secara 

umum menunjukkan bahwa perkembangan sektor riil lebih menjadi bahan 

pertimbangan investasi bank syariah dibandingkan kondisi pasar uang.
140

 

Selain itu dalam penelitian Layaly Rahmah juga menunjukkan bahwa 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak memiliki pengaruh signifikan 

                                                             
140Fitria Saraswati, Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Inflasi.., hal. 114 
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terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Danareksa Syariah Berimbang. 

Menurutnya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan kebijakan 

moneter yang bertujuan untuk mengatasi likuiditas pada perbankan syariah. 

SBIS bagi Bank Syariah difungsikan sebagai instrumen investasi. Jika SBIS 

naik maka investor akan beralih pada kegiatan investasi lain yang lebih 

menguntungkan. Sehingga indeks pasar modal akan turun. Sebaliknya jika 

SBIS turun maka investor atau masyarakat akan mengalihkan investasi pada 

pasar modal.
141

 

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezki 

Julio Purnama dalam tesisnya menyatakan bahwa dalam jangka panjang SBIS 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NAB Reksadana Syariah. 

Namun dalam jangka pendek Sertifikat Bank Indonesia tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan.
142

 Dalam hal ini perbedaan yang terjadi karena 

periode jangka waktuyang digunakan penelitian ini berbeda. Selain itu objek 

dalam penelitian membatasi pada satu reksadana syariah. Sehingga hasilnya 

juga berbeda. 

Terkait dengan hal tersebut bisa dikatakan bahwa jika Sertifikat Bank 

Indonesia naik maka masyarakat akan lebih cenderung mengalihkan dananya 

untuk investasi lain. Sedangkan apabila Sertifikat Bank Indonesia akan turun 

maka masyarakat akan cenderung mengalokasikan dananya ke SBIS. Sehingga 

apabila masyarakat mengalokasikan dananya ke SBIS maka investasi pada 

                                                             
141Layaly Rahmah, Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).., hal. 83 
142Rezki Julio, Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).., Thesis 

Diploma, Universitas Andalas. 
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Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah tidak akan diminati oleh 

masyarakat, begitupun sebaliknya.  

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah ini sudah memenuhi 

aturan kebijakan investasi khususnya pada reksadana syariah jenis saham 

dimana alokasi untuk saham harus berkisar 80-100%, sedangkan untuk pasar 

uang dan obligasi sebesar 0-20%. Pada laporan kinerja bulanan alokasi 

portofolio saham per Desember 2016 sebesar 98,71% sedangkan untuk pasar 

uang sebesar 1,29%. Sehingga hal ini mampu menjelaskan mengapa SBIS 

tidak berpengaruh signifikan bahkan mempunyai hubungan yang negatif 

terhadap NAB Manulife Syariah Sektoral Amanah. 

 

C. Pengaruh Jakarta Islamic Index (JII) Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah 

Berdasarkan hasil pengujian data, bahwa Jakarta Islamic Index (JII) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana 

Manulife Syariah Sektoral Amanah. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan 

positif antara kurs dan NAB Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. 

Artinya semakin meningkat nilai Jakarta Islamic Index (JII) maka Nilai Aktiva 

Bersih (NAB) Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah akan meningkat. 

Hal ini terbukti pada beberapa bulan-bulan tertentu ketika Jakarta Islamic 

Index (JII) naik, maka Nilai Aktiva Bersih Reksadana Manulife Syariah 

Sektoral Amanah juga mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi pada bulan 

Oktober 2016 JII mengalami kenaikan sebelumnya pada September 2016, hal 
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tersebut diikuti dengan kenaikan Nilai Aktiva Bersih Reksadana Manulife 

Syariah Sektoral Amanah pada bulan Oktober 2016. 

Penelitian ini mendukung penelitian dari Aprila Ika Kusumanisita. Dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa JII mempunyai pengaruh positif terhadap Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah.
143

 Selain 

itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa Sholihah menjelaskan bahwa 

JII memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja reksadana syariah.  JII 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja reksadana syariah 

dikarenakan saham-saham yang terdaftar pada reksadana syariah yang 

termasuk jenis saham ada dalam daftar saham JII. Sehingga meningkat ataupun 

menurunnya  JII akan mempengaruhi kinerja Reksadana syariah.
144

 

Rizqollah Amsi dalam studinya menyatakan bahwa JII berpengaruh 

positif terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah. Peningkatan 

kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII) menccermikan kinerja perusahaan yang 

meningkat sehingga berpotensi untuk memperoleh pendapatan yang lebih 

besar. Pendapatan perusahaan yang meningkat akan menyebabkan kenaikan 

return bagi hasil Reksadana Syariah.
145

 Hasil ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Izza Nur Aviva dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

Reksadana Syariah sebagian besar diinvestasikan pada saham yang termasuk 

kedalam indeks syariah atau Jakarta Islamic Index (JII). Sehingga peningkatan 

pada indeks tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai 

                                                             
143Apriliana Ika Kusumanisita, Faktor-faktor yang mempengaruhi NAB..., hal.104 
144Annisa Sholihah, Analisi Pengaruh JII, SWBI, IHSG, dan Inflasi.., hal.88 
145Rizqollah Amsi, Analisis Pengaruh Variabel Inflasi.., hal. 89 
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aktiva bersih reksadana syariah. Hal ini sesuai dengan teori dimana JII 

merupakan tolok ukur dari suatu investasi saham berbasisi syariah.
146

 

Hasil penelitian menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kasyfurrohman Ali. Dalam studinya JII tidak memiliki pengaruh terhadap 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah. Menurutnya Jakarta Islamic 

Index (JII) yang terdiri atas 30 saham syariah terbaik, memiliki nilai yang 

sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih 

Reksadana Syariah. Selain itu Kasyifurrohman Ali juga menjelaskan bahwa 

Reksadana Syariah di Indonesia pada saat itu didominasi oleh jenis efek 

hutang. Sehingga dinilai bahwa JII tidak memiliki pengaruh karena nilainya 

yang sangat kecil. Perbedaan yang terjadi disini karena adanya perbedaan 

waktu, objek penelitian. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Reksadana 

Syariah saat ini sudah didominasi oleh jenis saham. Hal tersebut bisa dilihat 

berdasarkan porsi yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Selain itu objek penelitian dalam penelitian ini hanya difokuskan pada 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah dimana reksadana ini 

merupakan jenis reksadana saham. Sehingga porsi pada instrumen saham lebih 

besar dibanding instrumen lainnya seperti obligasi syariah. Jakarta Islamic 

Index (JII) memiliki porsi besar dalam penempatan portofolio manajer 

investasi dalam reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. Hal ini juga 

disebutkan dalam prospektus Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah 

bahwa alokasi portofolio pada saham sebesar 98,71% sedangkan untuk pasar 

                                                             
146Iza Nur Aviva, Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB),  Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS).., hal. 5 
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uang sebesar 1,29%. Oleh karenanya semakin baik kinerja dari perusahaan 

yang tedaftar di JII maka return yang di dapat investor juga akan naik. 

Sehingga hal ini akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Reksadana Manulfe 

Syariah Sektoral Amanah, begitu juga sebaliknya. 

Pada tahun sebelumnya ada sedikit perbedaan pengalokasian dana 

khususnya pada saham. Rata-rata nilai saham JII tahun 2015 mengalami 

penurunan, hal ini justru kebalikan dari rata-rata NAB Manulife Syariah 

Sektoral Amanah. Namun ini bukan berarti JII tidak mempengaruhi NAB 

Manulife Syariah Sektoral Amanah. Melainkan penurunan pada NAB ini 

merupakan akibat dari menurunnya kinerja saham yang dialokasikan oleh 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. Hal ini terbukti pada april 2016 

laba bersih Unilever mengalami penurunan pada Q1 2016.
147

  

Selain itu kepemilikan terbesar yang dimilki Manulife Syariah Sektoral 

Amanah yaitu pada saham Astra International Tbk mengalami penurunan pada 

Q1 2016 sebesar 12% dari Rp.8 Triliun menjadi Rp. 7,1 Triliun. Penurunan 

tersebut diiringi dengan penurunan pada saham sebesar 12% dari Rp. 

199/saham menjadi Rp.176/saham Penurunan tersebut akibat pelemahan harga 

komoditas dan penurunan permintaan alat berat. Ketika alokasi saham yang 

dituju mengalami penurunan kinerja maka juga akan mempengaruhi return 

yang Manulife Sektoral Amanah yang nantinya akan tercermin pada Nilai 

Aktiva Bersih. 

 

                                                             
147Laba bersih Unilever Indonesia Tbk turun pada Q1 2016, dalam Britama.com edisi 25 

April 2016 
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D. Pengaruh Nilai Tukar (Kurs), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), 

Jakarta Islamic Index (JII) Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah 

Nilai tukar (kurs), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Jakarta 

Islamic Index (JII),secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan 

terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Manulife Syariah Sektoral Amanah. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliana Ika 

Kusumanisita, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa secara parsial variabel 

yang ditelitinya yaitu Imbal hasil SBIS, Inflasi, Return, Risiko dan JII 

mempunyai pengaruh positif terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana 

Manulife Syariah Sektoral Amanah.
148

 Dalam penelitiannya juga menunjukkan 

bahwa JII memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan dengan variabel 

lain dalam penelitiannya 

Hasil yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Jakarta Islamic 

Index (JII) memang bisa mempengaruhi pergerakan dari Nilai Aktiva Bersih 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. Terkait dengan hal tersebut 

penelitian ini sudah sesuai berdasarkan teori dimana NAB Reksadana Syariah 

dalam petumbuhannya dipengaruhi atas beberapa faktor. Seperti nilai tukar, 

turunnya harga dari efek, seperti saham, obligasi dan surat berharga lainnya 

yang masuk dalam portofolio Reksadana Syariah. 

                                                             
148Apriliana Ika Kusumanisita, Faktor-faktor yang mempengaruhi NAB..., hal.104 
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Penelitian ini konsisten dengan teori yang disebutkan oleh Muhamad 

dimana dalam investasi terjadi beberapa risiko, seperti nilai tukar.
149

 Selain itu 

dalam teori dari Adrian Sutedi dijelaskan bahwa sarana investasi reksadana 

syariah terbatas pada saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), 

SBIS dan instrumen lainnya.
150

 Akan tetapi walaupun Sertifikat Bank 

Indonesia mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan, berdasarkan teori 

yang dikemukakan oleh Kasyifurrahman Ali dijelaskan bahwa SBIS 

mempunyai pengaruh signifikan namun dalam jangka panjang. Adanya 

beberapa perbedaan hasil penelitian tersebut juga bisa terjadi atas berbagai 

faktor seperti ekonomi, periode, objek dan politik. 

Selain itu dari hasil penelitian ini, variabel Jakarta Islamic Index (JII) 

mempunyai pengaruh paling besar dari variabel lainnya. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa alokasi portofolio pada perusahaan yang terdaftar di JII 

memberikan hasil yang optimal terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana 

Syariah Sektoral Amanah. Dalam penelitian ini Jakarta Islamic Index (JII) dan 

nilai tukar mengalami kenaikan signifikan pada akhir 2015 hal ini diikuti 

dengan kenaikan NAB Manulife Syariah Sektoral Amanah. Kenaikan tersebut 

diakibatkan oleh banyak faktor yaitu pada nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti akibat turunnya mata uang AS akibat inflasi AS melemah yang 

mengurangi dampak ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve.
151

 

Selain itu alokasi dalam penempatan portofolio saham di JII oleh manajer 

                                                             
149Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah..., hal.472 
150Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah..., hal.150 
151Bangkit, Rupiah Menguat di bawah Rp. 14.300 per Dollar AS dalam kompas.com pada 

11 September, 2015 
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investasi Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah pada Desember 2015 

sudah tepat sasaran. Sehingga secara bersama-sama kedua variabel ini mampu 

meningkatkan NAB pada Desember 2016. 


