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5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari penelitian pengaruh Indeks 

Harga Saham Gabungan, Inflasi  dan BI Rate Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana 

Saham, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh simultan Indeks Harga Saham Gabungan dan inflasi terhadap 

Nilai Aktiva Bersih Reksadana Saham sebesar  7,6% sedangkan sisanya 92,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain selain inflasi dan IHSG. 

2. Terdapat pengaruh parsial Indeks Harga Saham Gabungan terhadap Nilai Aktiva 

Bersih Reksadana Saham sebesar 7,02%. Sedangkan variabel inflasi tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Saham. 

 

5.2 Saran 

 Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil 

penelitiannya kepada pihak-pihak lain agar dapat dijadikan masukan maupun 

pengetahuan yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi investor yang ingin berinvestasi di reksadana saham  
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Investor dapat menggunakan penelitian ini untuk dapat memprediksi nilai aktiva 

bersih reksadana saham periode yang akan datang. Namun, tetap harus 

memperhatikan faktor lain diluar penelitian ini mengingat besarnya pengaruh 

yang didapat dari penelitian ini tidak besar sehingga tidak dapat mengakomodir 

keseluruhan factor yang mempengaruhi  nilai aktiva bersih reksadana saham. 

2. Bagi perusahaan / manajer investasi  

Perusahaan penerbit reksadana hendaknya memberikan informasi yang jelas, 

tepat, dan lengkap dalam prospektus reksadana agar para investor mendapatkan 

informasi mengenai reksadana yang dipilihnya sehingga mengetahui resiko apa 

saja yang dihadapi ketika berinvestasi di reksadana tersebut dan bias 

memprediksi hasik dari investasinya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini terbatas hanya pada 22 reksadana saham dan hanya menganalisis 3 

variabel saja selama 4,5 tahun yaitu tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. 

Seperti yang kita ketahui, jumlah reksadana masih banyak diluar sample 

penelitian ini. Selain itu, variable independen yang dapat digunakan masih 

banyak selain yang digunakan pada penelitian ini, seperti PDB, pergerakan kurs 

asing, harga emas,dan sebagainya. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian yang sama atau serupa dengan menambah jumlah sampel 

penelitian, baik jumlah reksadana maupun periode penelitian. Selain itu, peneliti 

lain pun dapat menambahkan atau mengganti variabel yang digunakan agar 

didapatkan hasil yang lebih baik. 


