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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

V.1  Kesimpulan  

Setelah melakukan analisis data dan pengujian hipotesis 

pengaruh IHSG, Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar terhadap Unit 

Penyertaan Reksa Dana periode 2009-2010 pada Danareksa Mawar, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara bersama-sama (pengujian secara simultan menunjukan 

bahwa nilai Fhitung sebesar 9,330 dengan probabilitas sebesar 

0.000. karena tingkat signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Yang artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan dari variabel independen (IHSG, Suku Bunga 

SBI, Nilai Tukar) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Unit Penyertaan Reksadana).  

b. Secara individual (Pengujian secara parsial (Uji t)) diketahui 

bahwa bahwa IHSG menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,008 

< 0,05 hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 

bahwa IHSG memiliki pengaruh terhadap Unit Penyertaan. 

Suku Bunga SBI menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,905 > 

0,05 hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya 

bahwa Suku Bunga SBI tidak memiliki pengaruh terhadap Unit 

penyertaan. Nilai Tukar menunjukkan nilai signifikan sebesar 

0,007 < 0,05 hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang 

artinya bahwa Nilai tukar memiliki pengaruh terhadap Unit 

Penyertaan.  

c. Melalui uji koefisien determinasi (R
2
), diketahui bahwa 

koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,417. Hal ini berarti 41,7% angka tersebut 
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memberikan arti bahwa Unit penyertaan dijelaskan oleh IHSG, 

Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar sebesar 41,7%, sedangkan 

sisanya sebesar 59,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

V.2 Saran  

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disarankan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen, dengan mengetahui IHSG, tingkat Suku 

Bunga SBI dan Nilai Tukar maka pihak manajemen perusahaan 

dapat mengadakan berbagai perubahan misalnya meningkatkan 

kemampuan manajemen perusahaan dalam menginvestasikam 

dana, menciptakan suatu manajemen yang lebih profesional agar 

lebih menarik para invetor untuk mengalihkan investasinya ke 

perusahaan Danareksa Mawar. Adanya faktor suku bunga yang 

juga menjadi dasar perimbangan investor untuk mengambil 

keputusan investasi. 

2. Keterbatasan penelitian adalah rentang waktu yang diteliti hanya 

3 tahun yaitu dari Januari 2009 - 2011 sehingga disarankan 

dapat menambah rentang waktu penelitian. Keterbatasan lain 

adalah mengenai jumlah variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen. Saran untuk penelitian 

berikutnya diharapkan menambah jumlah variabel independen 

yang digunakan. 
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