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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada penelitian deskriptif, menunjukkan 

rata-rata sampel (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi 

untuk masing-masing variabel. Hasil dari analisis deskriptif tersajikan pada tabel 

berikut : 

 Tabel 4.1 statistik deskriptif variabel penelitian 

 

Sumber : data sekunder yang diolah oleh peneliti 

 Dari tabel 4.1 diketahui gambaran umum variabel dependen dan 

independen sebagai berikut  

1) Kinerja Reksadana Saham Syariah 

 Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Return kinerja reksadana saham 

Syariah yang merupakan penggabungan rata-rata NAB dari 63 data reksadana 

syariah yang dijadikan sebagai sampel, memiliki rata-rata sebesar 0,0004. 

Kemudian nilai terendahnya sebesar -0,003 dan nilai maksimumnya 0,03. Data 

tersebut juga menunjukkan standar deviasi sebesar 0,01241 
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2) Kinerja Rata-rata Reksadana Pendapatan Tetap Syariah 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa Return kinerja reksadana syariah 

pendapatan tetap yang merupakan penggabungan rata-rata NAB dari 21 data 

reksadana syariah yang dijadikan sebagai sampel dari periode Januari 2015 hingga 

Desember 2017, memiliki rata-rata sebesar 0.0055. Kemudian nilai terendahnya 

sebesar 0.00 dan nilai maksimumnya 0,01. Data tersebut juga menunjukkan 

standar deviasi sebesar 0,00237. 

3) Kinerja Reksadana Campuran Syariah 

 Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Return kinerja reksadana campuran 

syariah yang merupakan penggabungan rata-rata NAB dari 51 data reksadana 

syariah yang dijadikan sebagai sampel selama periode Januari 2015 hingga 

Desember 2017, memiliki rata-rata sebesar 0,0013. Kemudian nilai terendahnya 

sebesar -0,02 dan nilai maksimumnya 0,02. Data tersebut juga menunjukkan 

standar deviasi sebesar 0,00898. 

 

4) Suku Bunga 

 Tingkat koefisien suku bunga bulanan pada periode Januari 2015 hingga 

Desember 2017 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,0603. Sedangkan nilai 

terendahnya 0,05 dan nilai tertingginya 0,08. Sedangkan standar deviasinya 

0,0121.  
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5) Return Inflasi 

 Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata return inflasi untuk periode 

Januari 2015 hingga Desember 2017 sebesar 0.2772. Kemudian nilai terendahnya 

0.25 dan nilai tertingginya 0,30. Standar deviasi pada return inflasi adalah 0,0202. 

6) Return Nilai Tukar 

 Tabel diatas menunjukkan return nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS 

memiliki rata-rata sebesar 0.0339. Sedangkan nilai terendahnya -0.02 dan nilai 

tertingginya 0.11. Data diatas juga menunjukkan standar deviasi sebesar 0.058 

yang menunjukkan sebaran data yang cukup tinggi karena hasil dari standar 

deviasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata return nilai tukar.   

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan menguji tingkat 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berikut adalah 

penyajian data pada penelitian ini : 

4.2.1 Hasil Uji Normalitas  

Basuki dan Prawoto (2016) mengatakan berdasarkan pengalaman secara 

empiris dari beberapa pakar statistik, data yang jumlahnya lebih dari 30 angka, 

maka dapat diasumsikan berdistribusi normal.  
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Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Reksadana Saham Syariah  

 

Pada uji normalitas diketahui suatu data memenuhi tingkat signifikansi 

jika  > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan 

jika lebih kecil dari nilai   maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa 

residual terdistribusi secara normal. Sehingga jika dilihat pada tabel 4.2  dapat 

diketahui bahwa hasil dari nilai jarque bera sebesar 8.222381 dengan p value 

sebesar 0.0163 < 0.05. Maka disimpulkan bahwa residual tidak terdistribusi secara 

normal atau memiliki sebaran data yang tidak normal.  

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Reksadana Pendapatan Tetap Syariah 

 

Pada tabel 4.3 diketahui bahwa hasil dari nilai jarque bera sebesar 1.045 

dengan p value sebesar 0.5930 > 0.05. Maka disimpulkan bahwa residual 

terdistribusi secara normal atau memiliki sebaran data yang normal.  
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Reksadana Campuran Syariah 

 

Hasil dari tes normalitas diketahui bahwa hasil dari nilai jarque bera 

sebesar 10.321 dengan p value sebesar 0.005 < 0.05. Maka disimpulkan bahwa 

residual tidak terdistribusi secara normal atau memiliki sebaran data yang tidak 

normal.  

 

4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Pendeteksian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat koefisien 

korelasi antara masing-masing variabel bebas. Apabila koefisien > 0.80 maka 

dalam model regresi terjadi multikolinearitas. Berikut adalah data uji 

multikolinearitas : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Reksadana Syariah 

 

 Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa tidak ada multikolinearitas dalam 

model regresi pada nilai tukar dan inflasi, karena koefisien korelasi antara variabel 

independen < 0.80. Sedangkan antara nilai tukar dengan suku bunga terdapat 
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korelasi yang cukup tinggi. Maka dalam penelitian ini variabel suku bunga 

dihilangkan. Sehingga variabel yang digunakan adalah inflasi dan nilai tukar.  

 

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan nilai absolute 

residual dengan variabel-variabel independent yang terdapat dalam model. 

Asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi jika output menunjukkan tidak adanya 

hubungan yang signifikant antara seluruh variabel independent terhadap nilai 

absolute residual (Basuki dan Nano, 2016).  

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Reksadana Saham Syariah     

  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil regresi antara residual 

dengan variabel-variabel independen lainnya pada Prob. Chi-square (2) adalah 

0.8697 > 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak ada 

hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai 

absolute residual.  

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Reksadana Pendapatan Tetap 

Syariah     

 



 

40 
 

Dari tabel koefisien pada uji heteoskedastisitas diatas menunjukkan bahwa 

asumsi non-heteoskedastisitas terpenuhi, karena nilai Prob. Chi-square (2) adalah 

0.5159 > 0,05. Sehingga tidak ada hubungan yang signifikan antara seluruh 

variabel independen terhadap nilai absolute residual.  

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Reksadana Campuran Syariah  

 

Output pada tabel koefisien diatas menunjukkan tidak adanya hubungan 

yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai residual, karena 

nilai Prob. Chi-square (2) adalah 0,2628 > 0,05.Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi. 

 

4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (uji DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari [4-dL] maka hipotesis nol 

ditolak yang artinya terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara dU dan [4-dU] maka hipotesis nol diterima yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Jika d terletak antara dU dan dL atau antara [4-dU] dan [4-dL] maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 
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Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson yang 

bergantung pada banyaknya observasi serta banyaknya variabel yang 

menjelaskan. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi Reksadana Saham Syariah 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang telah diperoleh maka diketahui 

nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 2,0027. Berdasarkan data dari dU dari tabel 

Durbin-Watson maka diperoleh nilai dL 1,5274 dan dU 1,6581 dengan jumlah 

data sebanyak 63 dan jumlah variabel bebas (k=2). Berdasarkan ketentuan 

dU<d<(4-dU) maka diperoleh hasil 1,6581 < 2,0027 < 3,3419 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual tidak mengandung autokorelasi. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi Reksadana Pendapatan Tetap Syariah 

 

Pada tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa uji autokorelasi 

menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 2.087. Berdasarkan data dari dU dari 

tabel Durbin-Watson dengan jumlah data sebanyak 21 dan jumlah variabel bebas 

(k=2) maka diperoleh nilai dL 1,1246 dan dU 1,5385. Berdasarkan ketentuan 
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dU<d<(4-dU) maka diperoleh hasil 1,5385 < 2,087 < 2,4615 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual tidak mengandung autokorelasi. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi Reksadana Campuran Syariah 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang telah diperoleh maka dapat 

diketahui nilai Durbin-Watson yang dihasilkan yaitu sebesar 2.092. Berdasarkan 

data dari dU dari tabel Durbin-Watson maka diperoleh nilai dL 1,4684 dan dU 

1,6309 dengan jumlah data sebanyak 51 dan jumlah variabel bebas (k=2). 

Berdasarkan ketentuan dU<d<(4-dU) maka diperoleh hasil 1,6309 < 2,092 < 

2,3691 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak mengandung 

autokorelasi. 

 

4.3 Hasil Analisis Linier Berganda  

 Pengujian regresi linier berganda dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap kinerja 

reksadana syariah saham, pendapatan tetap dan campuran, baik secara bersama-

sama maupun secara parsial. Berdasarkan uji statistik diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Reksadana Saham Syariah 

          
Berdasarkan hasil dari uji regresi linier berganda tersebut maka dapat 

didistribusikan kedalam persamaan berikut ini : 

 KRDs =0.025 − 0,07𝐼𝑁𝐹 − 0,175𝑅𝑁𝑇 

Berdasarkan persamaan linier diatas,maka didapatkan hasil sebagai berikut : 

1) Nilai konstanta sebesar 0.025 yang berarti jika tidak ada variabel inflasi 

dan nilai tukar rupiah maka nilai kinerja reksadana saham syariah sebesar 

0.025.  

2) Dari data diatas diketahui bahwa koefisien inflasi sebesar -0,07 yang 

artinya, apabila inflasi naik sebesar satu persen maka kinerja reksadana 

saham syariah akan turun sebesar -0,07. Hasil dari signifikan menunjukkan 

nilai 0.0826 , sehingga disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

terhadap kinerja reksadana saham syariah. 

3) Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa koefisien nilai tukar sebesar -0.175 

yang berarti setiap kenaikan nilai tukar sebesar satu persen maka return 



 

44 
 

nilai tukar akan turun sebesar -0.175. Hasil dari signifikan menunjukkan 

nilai 0.000 sehingga disimpulkan bahwa variabel nilai tukar memiliki 

pengaruh negatif terhadap kinerja reksadana saham syariah. Pernyataan 

Hipotesis yang berisikan “nilai tukar berpengaruh negatif terhadap kinerja 

reksadana saham syariah” sesuai dengan hasil penelitian diatas. 

    Pada tabel 4.12 dapat diketahui hasil dari R-squared yang besarnya 

adalah 0,763. Sehingga artinya variabel independen inflasi dan nilai tukar 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 76,3% sedangkan 23,7% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Reksadana Pendapatan Tetap 

Syariah 

 

 KRDpt = 0,008 − 0,007𝐼𝑁𝐹 − 0,013𝑅𝑁𝑇 

Berdasarkan persamaan linier diatas, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 
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1) Nilai konstanta sebesar 0.008 yang berarti jika tidak ada variabel inflasi 

dan nilai tukar rupiah maka nilai kinerja reksadana pendapatan tetap 

syariah sebesar 0.008.  

2) Dari data diatas diketahui bahwa koefisien inflasi sebesar -0,007 yang 

artinya, apabila inflasi naik sebesar satu persen maka kinerja reksadana 

pendapatan tetap syariah akan turun sebesar -0,007. Hasil dari signifikan 

menunjukkan nilai 0,7828 sehingga disimpulkan bahwa variabel inflasi 

tidak berpengaruh signifikan pada kinerja reksadana pendapatan tetap 

syariah. Pernyataan Hipotesis yang berisikan “inflasi berpengaruh negatif 

terhadap kinerja reksadana pendapatan tetap syariah” tidak sesuai dengan 

hasil penelitian diatas. 

3) Dari tabel 4.13 menunjukkan bahwa koefisien nilai tukar sebesar -0,013 

yang berarti setiap kenaikan nilai tukar sebesar satu persen maka nilai 

tukar akan turun sebesar -0,013. Hasil dari signifikan menunjukkan nilai 

0,168 sehingga disimpulkan bahwa variabel nilai tukar tidak berpengaruh 

signifikan pada kinerja reksadana pendapatan tetap syariah. Pernyataan 

Hipotesis yang berisikan “nilai tukar berpengaruh negatif terhadap kinerja 

reksadana pendapatan tetap syariah” tidak sesuai dengan hasil penelitian 

diatas.  

  Pada tabel 4.13 dapat diketahui hasil dari R-squared yang besarnya 

adalah 0,128. Sehingga artinya variabel independen inflasi dan nilai tukar 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 12,8% sedangkan 87,2% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.  
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Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Reksadana Campuran 

Syariah 

 

KRDc = 0,022 − 0,061𝐼𝑁𝐹 − 0,112𝑅𝑁𝑇 

Berdasarkan persamaan linier diatas, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta sebesar 0.022 yang berarti jika tidak ada variabel inflasi dan 

nilai tukar rupiah maka nilai kinerja reksadana campuran syariah sebesar 

0.022.  

2) Dari data diatas diketahui bahwa koefisien inflasi sebesar -0,061 yang 

artinya, apabila inflasi naik sebesar satu persen maka kinerja reksadana 

campuran syariah akan turun sebesar -0,061. Hasil dari signifikan 

menunjukkan nilai 0,138 sehingga disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak 

berpengaruh signifikan pada kinerja reksadana campuran syariah. 

Pernyataan Hipotesis yang berisikan “inflasi berpengaruh negatif terhadap 

kinerja reksadana campuran syariah” tidak sesuai dengan hasil penelitian 

diatas. 
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3) Dari tabel 4.14 menunjukkan bahwa koefisien nilai tukar sebesar -0,112 

yang berarti setiap kenaikan nilai tukar sebesar satu persen maka kinerja 

reksadana campuran akan turun sebesar -0,112. Hasil dari signifikan 

menunjukkan nilai 0,000 sehingga disimpulkan bahwa variabel nilai tukar 

berpengaruh negatif pada kinerja reksadana campuran syariah. Pernyataan 

Hipotesis yang berisikan “nilai tukar berpengaruh negatif terhadap kinerja 

reksadana campuran syariah” sesuai dengan hasil penelitian diatas. 

   Pada tabel 4.14 dapat diketahui hasil dari R-squared yang besarnya 

adalah 0,63. Sehingga artinya variabel independen inflasi dan nilai tukar 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 63% sedangkan 37% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.  

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Inflasi terhadap Kinerja Reksadana Syariah  

Inflasi yang memiliki arti kenaikan harga barang secara umum. Saat 

tingkat inflasi terlalu tinggi maka akan menyebabkan bank Indonesia 

meningkatkan BI Rate, sehingga bunga pinjamanpun akan meningkat. Akibatnya, 

akan berkurangnya kegiatan produksi yang disebabkan semakin mahalnya bahan 

baku. Disamping itu, harga barangpun ikut meningkat sehingga menyebabkan 

daya beli konsumen yang rendah. Rendahnya daya beli konsumen mengakibatkan 

harga reksadana yang menurun serta dapat berdampak pada menurunnya kinerja 

dari reksadana tersebut.  
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Pada hipotesis dalam penelitian ini mengatakan bahwa inflasi berpengaruh 

negatif terhadap kinerja dari reksadana saham syariah. Dari data tabel 4.12 

diketahui bahwa koefisien inflasi sebesar -0.071 dan hasil dari signifikan 

menunjukkan nilai 0,0826. Dengan tingkat kesalahan 10% dapat disimpulkan 

inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja reksadana saham syariah, sehingga 

hipotesis diterima. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nandari (2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja reksadana syariah secara signifikan.  

Pada penelitian ini dalam hipotesis tertulis bahwa inflasi berpengaruh 

negatif terhadap kinerja dari reksadana pendapatan tetap syariah. Dari data tabel 

4.13 diketahui bahwa koefisien inflasi sebesar -0,007 dan hasil dari signifikan 

menunjukkan nilai 0,7828. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja reksadana pendapatan 

tetap syariah. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Rachman dan Mawardi (2015) serta penelitian dari Iswantoro 

(2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

reksadana pendapatan tetap syariah. 

Selanjutnya pada hipotesis dalam penelitian ini mengatakan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap kinerja dari reksadana campuran syariah. Dari data 

pada tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien inflasi sebesar -0.06 serta hasil dari 

signifikan menunjukkan nilai 0,1387. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

reksadana campuran syariah.  
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Pengaruh negatif inflasi bagi kinerja reksadana syariah dapat terjadi karena 

saat terdapat peningkatan pada inflasi maka daya beli konsumen cenderung 

menurun sehingga dapat mempengaruhi harga dari reksadana syariah itu sendiri. 

Selain itu, inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan tingginya tingkat 

ketidakpastian (uncertainty) bagi para pelaku ekonomi, sehingga dapat 

mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi pada reksadana syariah. Inflasi 

yang tinggi juga dapat menurunkan harga-harga saham sebagai cerminan 

menurunnya imbal hasil perusahaan.  

4.4.2 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Kinerja Reksadana Syariah  

Nilai tukar merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kekuatan perekonomian dari suatu Negara. Seringkali, nilai mata uang 

suatu Negara tergantung dari kinerja ekonominya. Menguat atau melemahnya 

nilai tukar mengikuti prinsip permintaan dan penawaran. Semakin banyak 

permintaan terhadap rupiah, maka nilai tukar akan menguat dan berlaku 

sebaliknya. Banyak ragam pemicu dari permintaan dan penawaran seperti untuk 

pembayaran deviden dan bunga hutang luar negeri, transfer devisa, ekspor serta 

impor barang dan lain sebagainya. Sering kali, yang menjadi pemicu fluktuasi dari 

nilai tukar adalah kombinasi dari beberapa faktor tersebut. Nilai tukar rupiah yang 

tinggi dapat mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi pada reksadana dan 

sering kali lebih memilih berinvestasi pada instrumen lain disebabkan karena 

adanya kemungkinan menurunnya kinerja dari reksadana tersebut. 
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Pada hipotesis dalam penelitian ini mengatakan bahwa nilai tukar rupiah 

berpengaruh negatif terhadap kinerja dari reksadana saham syariah. Dari data 

tabel 4.12 diketahui bahwa koefisien nilai tukar sebesar -0.175 dan hasil dari 

signifikan menunjukkan nilai 0,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

diterima. Hasil ini berlawanan dengan hasil yang dilakukan oleh Nandari (2017) 

yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap NAB. 

Pada penelitian ini dalam hipotesis tertulis bahwa nilai tukar berpengaruh 

negatif terhadap kinerja dari reksadana pendapatan tetap syariah. Dari data tabel 

4.13 diketahui bahwa koefisien nilai tukar sebesar -0.013 dan hasil dari signifikan 

menunjukkan nilai 0,168. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. 

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Rachman dan Mawardi (2015) yang 

menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NAB. 

Pada hipotesis dalam penelitian ini mengatakan bahwa nilai tukar 

berpengaruh negatif terhadap kinerja dari reksadana campuran syariah. Dari data 

pada tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien nilai tukar sebesar -0,112 serta hasil 

dari signifikan menunjukkan nilai 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis diterima. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Damayanti (2014) yaitu nilai tukar berpengaruh negatif terhadap kinerja 

reksadana campuran. 

Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap kinerja reksadana syariah 

dapat disebabkan karena saat terjadi penguatan nilai rupiah dapat sangat 

mempengauhi minat para investor asing yang cenderung melakukan penarikan 
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modal sehingga dapat menyebabkan penurunan NAB reksadana syariah. Selain 

itu, dampak perubahan nilai tukar dapat terasa pengaruhnya bagi para investor 

yang  berinvestasi pada perusahaan yang melakukan kegiatan impor bahan baku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


