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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berasaskan pembahasan hasil penelitian yang sudah dijalankan 

terkait dengan pengaruh saham syariah dan sukuk terhadap PDB, maka 

mampu menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, variabel saham syariah memiliki Sig 0,262>0,05 dari 

hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel saham syariah tidak 

berpengaruh terhadap PDB. 

2. Secara parsial, variabel sukuk memiliki Sig 0.0000<0,05 dari hasil 

tersebut menjelaskan bahwa variabel sukuk berpengaruh terhadap PDB. 

3. Secara simultan, diperoleh nilai Sig 0,000<0,05 bisa diartikan bahwa 

variabel saham syariah dan sukuk berpengaruh secara barsama-sama 

terhadap PDB.   

B. Saran  

Berasaskan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, penulis bisa 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Investor dan Emiten 

Berfungsi sebagai materi pertimbangan untuk berinvestasi bagi 

investor dan menerbitkan saham syariah dan sukuk untuk emiten. 

Walaupun saham syariah tidak perdampak pada PDB, tetapi perlu 

dinaikkan lagi dalam sosialisasi supaya masyarakat lebih mengetahui 
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lebih jauh perihal saham syariah dan sukuk agar semakin banyak orang 

yang tertarik dan minat untuk berinvestasi. Lebih dimaksimalkan 

kembali supaya ekonomi nasional selalu naik dan bisa melakukan 

pendanaan proyek nanti akan bermanfaat bagi masyarakat di berbagai 

golongan. 

2. Bagi JII 

Lebih lagi melakukan penyeleksian intrumen baik saham 

syariah dan sukuk agar terhalang oleh unsur-unsur yang belum sesuia 

dengan prinsip syariah, adanya optimalisasi untuk melakukan promosi 

pada investor untuk melakukan investasi di saham syariah dan sukuk. 

3. Bagi IKHAC 

Penelitian ini bisat digunakan sebagai materi rujukan serta 

dokumentasi bagi pihak institut sebagai materi referensi penelitian di 

masa mendatang. Berharap agar pihak  institut  menambah lebih banyak 

lagi acuan, baik berupa buku-buku atau jurnal perihal keuangan syariah. 

4. Bagi Akademik 

Sebagai bacan untuk literasi pengetahuan perihal 

perkembangan Saham Syariah  dan  Sukuk terhadap PDB Indonesia, 

sebagai syarat dalam melanjutkan penelitian skripsi dengan menambah 

variabel lainnya.   

5. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Disarankan untuk memperbanyak variabel industri keuangan 

non bank syariah, diantaranya pegadaian syariah, perasuransian syariah, 
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dan lembaga ZISWAF. Hal ini bertujuan supaya mendapat hasil yang 

baik dan lebih akurat, memperbanyak kuantitas data serta 

membutuhkan modifikasi  design  penelitian yang lebih baik. 


