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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa 

secara parsial, produk domestik bruto berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap NAB reksadana syariah di Indonesia pada periode 

2010-2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan 

jumlah produk domestik bruto akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih 

reksadana syariah di Indonesia. Sebaliknya setiap penurunan produk 

domestik bruto akan menurunkan NAB reksadana syariah. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa secara 

parsial sertifikat bank indonesia syariah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap NAB reksadana syariah di Indonesia. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah pada penjualan 

sertifikat bank indonesia syariah akan meningkatkan investasi pada 

reksadana syariah. Dan sebaliknya setiap  terjadi penurunan pada 

sertifikat bank indonesia syariah akan menurunkan jumlah NAB 

reksadana syariah di Indonesia. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa secara 

parsial variabel indeks harga saham gabungan memiliki pengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap NAB reksadana syariah di Indonesia. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah 

indeks harga saham gabungan akan menurunkan jumlah NAB pada 

reksadana syariah. Sebaliknya setiap terjadi penurunan jumlah indeks 

harga saham gabungan akan menaikkan jumlah NAB pada reksadana 

syariah di Indonesia. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa 

secara simultan produk domestik bruto, sertifikat bank indonesia syariah 

dan indeks harga saham gabungan memiliki pengaruh yang signifikan 

dan mempunyai hubungan positif terhadap NAB reksadana syariah di 

Indonesia. Maka setiap terjadi peningkatan jumlah pada variabel 

independen (X) tersebut akan berdampak pada peningkatan jumlah NAB 

pada reksadana syariah di Indonesia 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berkut : 

1. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah 

keilmuan di IAIN Tulungagung. Serta diharapkan dapat dijadikan 

referensi tambahan terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam khususnya jurusan Ekonomi Syariah. 
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2. Bagi Investor  

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk lebih cermat 

dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi khususnya investasi 

pada reksadana syariah. Investor harus lebih waspada terhadap berbagai 

faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi perkembangan iklim 

investasi di Indonesia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas dan menambah 

variabel penelitian lainya yang mempunyai pengaruh kuat terhadap 

perkembangan investasi pada reksadana syariah, seperti jumlah uang 

beredar, inflasi, suku bunga dan lain-lain. 


