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Abstrak— Analisis Jalur (Path Analilysis) digunakan untuk mengetahui pengaruh 
langsung dan tidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap variabel akibat. 

Bertitik tolak dari hasil penelitian sebelumnya (Siti Samsiyah Purwaningsih, dkk. 

Tahun 2015- 2016) menggunakan metode Data Panel diperoleh hasil bahwa korelasi 

antara inflasi, sukubunga dan IHSG terhadap Kinerja Reksadana adalah 98.67%. 
Dalam penelitian tersebut belum bisa dilihat pengaruh langsung atau tidak langsung 

antara inflasi, suku bunga, dan IHSG terhadap kinerja Reksadana.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung 

inflasi, suku bunga dan IHSG terhadap kinerja Reksadana serta korelasi sebab akibat 
antar variabel tersebut, serta diperoleh model regresi dengan metode analisis jalur. 

Data inflasi dan suku bunga diperoleh dari Bank Indonesia, data IHSG diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia, dan kinerja Reksadana diperoleh dari OJK. Berdasarkan 

penelitian ini diperoleh persamaan Kinerja Reksadana = 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 
0.004 Suku Bunga Deposito. Serta diperoleh hasil bahwa IHSG, inflasi dan suku 

bunga deposito secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

reksadana. Secara parsial IHSG berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana, 

sedangkan inflasi dan suku bunga deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja reksadana. Dapat disimpulkan bahwa IHSG berpengaruh langsung dan tidak 

langsung terhadap kinerja reksadana.  

   

Kata kunci: Analisis Jalur, Reksadana, IHSG, Inflasi, Suku bunga 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bertitik tolak dari hasil penelitian sebelumnya (Siti Samsiyah Purwaningsih, dkk. 2015-2016) 

menggunakan metode Data Panel diperoleh hasil bahwa pengaruh antara inflasi, suku bunga dan IHSG 

secara simultan terhadap Kinerja Reksadana adalah 98.67%. Secara parsial inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja Reksadana dengan arah pengaruh yang negatif, secara parsial suku bunga berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja Reksadana dengan arah pengaruh yang positif, demikian juga secara parsial 

IHSG berpengaruh signifikan terhadap kinerja Reksadana dengan arah pengaruh yang positif. Dalam 

penelitian tersebut belum bisa dilihat pengaruh langsung atau tidak langsung antara inflasi, suku bunga, 

dan IHSG terhadap kinerja Reksadana, juga belum terlihat ada tidaknya korelasi antar variabel-variabel 

bebasnya, atau hubungan timbal balik antar variabel-variabel tersebut.   

Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan 

sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor 

harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam 

membuat keputusan investasinya. Indikator ekonomi makro yang seringkali dihubungkan dengan pasar 

modal diantaranya adalah fluktuasi tingkat bunga, inflasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan 

kinerja Reksadana. 

Ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting untuk menunjukkan kuat atau tidaknya suatu  negara. 

Pertumbuhan ekonomi semakin baik pada setiap waktu akan memperbaiki sistem pembangunan yang 

semakin baik. Akan tetapi, salah satu faktor yang mempengaruhi perjalanan perekonomian suatu negara 

adalah stabilitas perekonomian global yang dikendalikan dengan baik, maka peluasan krisis finansial ke 
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berbagai negara dapat diminimalisir (Khairunnisa, 2013). Lingkungan ekonomi makro merupakan 

lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari‐hari. Secara teori, tingkat bunga dan harga 

saham memiliki hubungan yang negatif (Tandelilin, 2010). Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan 

mempengaruhi nilai sekarang (present value) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan investasi yang 

ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang akan 

ditanggung perusahaan dan juga akan menyebabkan return yang diisyaratkan investor dari suatu investasi 

akan meningkat.  

Suku bunga merupakan tolok ukur dari kegiatan perekonomian dari suatu negara yang akan berimbas 

pada kegiatan perputaran arus keuangan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan currency.  Biasanya 

negara-negara besar (merupakan negara yang memiliki currency terbesar dalam transaksi di bursa), 

aktivitas ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

fundamental perekonomian dunia. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank Sentral, maka akan 

direspon oleh para pelaku pasar dan para penanam modal untuk memanfaatkan moment tersebut guna 

meningkatkan produksi dan menanamkan investasinya. 

Dalam penelitian sebelumnya (Purwaningsih, dkk , 2016) membahas suku bunga,  inflasi, IHSG, dan 

pertumbuhan Reksadana merupakan faktor-faktor penting  dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara 

dengan metode data panel. Untuk itu, dalam penelitian ini akan diteliti hubungan inflasi, suku bunga dan 

IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) terhadap kinerja reksadana dengan analisis Jalur. Dipilihnya 

metode analisis Jalur dengan pertimbangan bias dilihat hubungan timbal balik, hubungan langsung, dan 

hubungan tidak langsung antarvariabel tersebut. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian, dapat dibuat perumusan masalah  dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pola hubungan dan seberapa besar hubungan antar variabel dari keempat variabel 

tersebut (IHSG, inflasi, suku bunga, dan kinerja Reksadana) ?  

2. Bagaimana Model kinerja reksadana terhadap IHSG, inflasi, dan suku bunga, berdasarkan data 

penelitian dengan menggunakan analisis jalur.  

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Menemukan ada tidaknya korelasi diantara masing-masing variabel independen (IHSG, inflasi, dan 

suku bunga). 

b. Menemukan bukti empiris adanya pengaruh inflasi, suku bunga, dan IHSG terhadap kinerja 

reksadana. 

c. Menentukan besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung IHSG terhadap kinerja reksadana. 

d. Menentukan besarnysa pengaruh langsung dan tidak langsung inflasi terhadap kinerja reksadana. 

e. Menentukan besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung suku bunga terhadap kinerja 

reksadana. 

f. Menentukan besarnya pengaruh secara simultan antara inflasi, suku bunga dan IHSG terhadap 

kinerja reksadana. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

untuk perencanaan jenis investasi di era modern saat ini yaitu reksadana jenis saham bagi  para investor, 

masyarakat umum,  lembaga terkait (Fund manager , lembaga keuangan, dll).  

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini akan dikaji faktor-faktor mana yang paling berpengaruh terhadap variabel respon 

dengan menggunakan analisis Jalur. Variabel respon dalam penelitian ini adalah kinerja reksadana 

sedangkan Variabel independennya adalah IHSG, inflasi, dan sukubunga. Metode yang digunakan adalah 

metode analisis jalur.  

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Studi pustaka yang menyangkut permasalahan penelitian ini. 

2. Penentuan populasi dan sampel penelitian. 

3. Pengumpulan data variabel bebas yaitu, nilai inflasi dan suku bunga Bank di Bank Indonesia 

(BI) dan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan di Biro Pusat Statistika (BPS). Serta data harga 

unit harian dan fluktuasi harga unit Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek 
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Indonesia (BEI) untuk beberapa tahun terakhir sebagai variabel independen atau variabel bebas 

(tahun 2007-2016) . 

4. Pengumpulan data kinerja Reksadana pada beberapa perusahaan manajer investasi di Indonesia 

untuk bebersapa tahun terakhir (tahun 2007 - 2016) sebagai variabel dependen atau variabel 

respon. 

5. Penyajian data dan pengolahan data dengan bantuan software SPSS dan Excel. 

6. Analisis analitik berdasarkan hasil pengolahan data dari output software SPSS dan Excel untuk 

memperoleh hubungan langsung dan tidak langsung antara IHSG, inflasi, dan suku bunga 

terhadap kinerja reksadana, dan hubungan timbal balik antar variabel-variabel tersebut, dan 

menentukan model persamaan Regresi kinerja Reksadana. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Pada penelitian ini digunakan analisis jalur yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh IHSG, Inflasi 

dan Suku Bunga Deposito terhadap Kinerja Reksadana baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sebelum dilakukan analisis jalur, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui layak 

atau tidaknya dilakukan analisis jalur. 

 

A. Uji Normalitas Data 

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas data dengan menggunakan metode Jarque-Berra. 

 

TABEL 3.1 HISTOGRAM NORMALITAS DATA 

 
Berdasarkan output eviews di atas, diketahui bahwa nilai probability yang diperoleh sebesar 

0.000. Jika dibandingkan dengan alpha 5% atau 0.05 maka nilai p-value < 0.05 atau 0.000 < 0.05. 

Sehingga dapat diketahui bahwa residual data tidak berdistribusi normal. Namun, dikarenakan data 

merupakan data panel, maka normalitas data diasumsikan sudah terpenuhi karena data panel jumlah 

observasinya lebih dari 30 anggota observasi, hal ini sesuai dengan dalil limit pusat (central limit 

theorem) yang menyebutkan bahwa jika terdapat n lebih dari 30 maka dinyatakan data memiliki 

kecenderungan berdistribusi normal (Mclave, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilakukan 

pengujian selanjutnya.  

 

B. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis ini untuk melihat tentang pengaruh IHSG, Inflasi dan Suku Bunga Deposito terhadap 

Kinerja Reksadana. Tahap pertama adalah mencari koefisien jalur untuk mencari pengaruh dari variabel 

IHSG (X1), Inflasi (X2) dan suku bunga deposito (X3) terhadap Kinerja Reksadana (Y). Dari hasil 

pengolahan data diperoleh matriks korelasi antar variabel IHSG (X1), Inflasi (X2) dan suku bunga 

deposito (X3) seperti di bawah ini: 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2007M01 2016M12

Observations 2640

Mean      -5.08e-15

Median  -0.130405

Maximum  1.924120

Minimum -1.739247

Std. Dev.   0.844175

Skewness   0.267269

Kurtosis   2.449971

Jarque-Bera  64.70894

Probability  0.000000
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Nilai korelasi antar variabel di atas kemudian dicari invers-nya, dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
 

Perhitungan matriks korelasi antar variabel X1,X2 dan X3 dengan Y: 

 

                                                        
Untuk memperoleh koefisien jalur, maka matriks invers korelasi dikalikan dengan matriks korelasi antar 

variabel X1,X2 dan X3 dengan variabel terikat Y, sebagai berikut:  

 

 
Hasil perhitungan diatas sama dengan hasil dengan menggunakan bantuan software SPSS, yaitu sebagai 

berikut. 

TABEL 3.2 HASIL PERHITUNGAN ANALISIS JALUR 

 
Berdasarkan output diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Kinerja Reksadana = 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

X1 X2 X3

X1 1.000 -0.005 0.082

X2 -0.005 1.000 -0.074

X3 0.082 -0.074 1.000

R=

X1 X2 X3

X1 1.007 -0.001 -0.083

X2 -0.001 1.006 0.075

X3 -0.083 0.075 1.012

R
-1

=

Y

X1 0.398

X2 0.004

X3 0.028

Rxy =

X1 X2 X3 Y

PYX1 1.007 -0.001 -0.083 0.398 0.398

PYX2 -0.001 1.006 0.075 0.004 0.005

PYX3 -0.083 0.075 1.012 0.028 -0.004

== X

Coefficientsa

1.097 .355 3.088 .002

.932 .042 .398 22.213 .000

.008 .029 .005 .292 .770

-.005 .019 -.004 -.249 .803

(Constant)

IHSG

Inflasi

Suku Bunga Deposito

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Reksadanaa. 
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Koefisien jalur dan koefisien korelasi yang telah diperoleh tersebut jika disajikan pada diagram jalur 

adalah sebagai berikut: 

 

GAMBAR 3.1 DIAGRAM JALUR VARIABEL X1,X2 DAN X3 TERHADAP VARIABEL Y  

(KOEFISIEN JALUR DAN KOEFISIEN KORELASI) 

 

Setelah diperoleh persamaan untuk model keseluruhan, berikut merupakan model untuk masing-masing 

perusahaan: 

Kinerja BLSDINI = -0.523 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja BCTWPRI = 0.612 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja BTCWEKA = -0.625 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja BTCWEPR = -0.615 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja BIRADSI = 1.780 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja BADOPTI = -1.195 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja BNIRBEI = -1.010 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja MFIPERI = 1.079 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja CITEKUI = 0.758 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja PTLCERD = 0.453 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja DANMAWI = 0.056 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja MAKMANT= -0.266 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja FSISECT = -0.433 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja MANTRAK = -0.574 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja MANSHAM= 0.363 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja PRASHAM = -0.511 + 0.398 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja PLASHAM = -0.040 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja SCPDPRI = 1.263 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja SCHPPLU = 1.166 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja SCHISTI = -0.291 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja TRSMKPI = 0.049 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Kinerja TRISYAH = -1.547 IHSG + 0.005 Inflasi - 0.004 Suku Bunga Deposito 

Setelah diperoleh persamaan baik secara keseluruhan kinerja reksadana maupun kinerja masing-

masing perusahaan, maka besar pengaruh IHSG (X1), Inflasi (X2) dan suku bunga deposito (X3) terhadap 

Kinerja Reksadana (Y) dapat ditentukan dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi 

antara variabel sebab X1 dan X2 dengan variabel akibat Y.  

 

IHSG (X1)

Inflasi
(X2)

0.398

Kinerja 
Reksadana 

(Y)
R2 = 0.158

0.842

Suku Bunga 
Deposito

(X3)

-0.004

0.0050.082

-0.005

-0.074
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  = 0,158 = 15.8% 

 

Hasil ini sesuai dengan hasil perhitungan R-square dengan menggunakan SPSS, yaitu sebagai berikut. 

 

TABEL 3.3 HASIL PERHITUNGAN R-SQUARE 

 
Sedangkan besar koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian  adalah: 

Pyε = 1 0,158 0,917   

Atau, dalam prosentase besarnya pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati adalah sebesar 84,2%. 

 

1. Pengujian Hipotesis 

 Uji Simultan (keseluruhan) 

        H0 : PYX1 =  PYX2 = PYX3 =0 

        H1 : sekurang-kurangnya ada sebuah PYxi ≠ 0, i = 1,2,3 

Uji statistik yang digunakan adalah: 






















n

i

YXYXi

n

i

YXYXi

rPk

rPkn

F

1

1

1

1

1

)1(

 

 
(2640 3 1) 0,158

165.326
3 1 0,158

F
  

 


 
Hasil ini sesuai dengan hasil perhitungan nilai F-hitung dengan menggunakan SPSS, yaitu sebagai 

berikut. 

TABEL 3.4 

 
Uji statistik di atas mengikuti distribusi F-Snodecor dengan α = 5%, derajat kebebasan db1 = 3, 

dan db2 = 2640-3-1 = 2636, diperoleh F tabel = 2.608. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa F hitung > F 

tabel (165.326 > 2.608) sehingga sesuai dengan kriteria uji simultan adalah tolak H0, artinya IHSG (X1), 

Inflasi (X2) dan suku bunga deposito (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Reksadana (Y). 

 

Y

X1 X2 X3 0.398

= 0.398 0.005 -0.004 X 0.004

0.028

R
2

Y(X1X2X3)

Model Summaryb

.398a .158 .157 .84465

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Suku Bunga Deposito, Inflas i,

IHSG

a. 

Dependent Variable: Kinerja Reksadanab. 

ANOVAb

353.852 3 117.951 165.326 .000a

1880.633 2636 .713

2234.485 2639

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Suku Bunga Deposito, Inflasi, IHSGa. 

Dependent Variable: Kinerja Reksadanab. 
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 Uji Parsial (individu) 

Setelah melakukan uji simultan dengan hasil yang signifikan, maka selanjutnya dilakukan uji 

parsial untuk melihat variabel independen mana saja yang berpengaruh terhadap kinerja reksadana (Y). 

Untuk pegujian ini digunakan uji t, yang diperoleh hasil sebagai berikut: 

TABEL. 3.5 NILAI T-HITUNG 

Koefisien Jalur t-hitung t-tabel Kesimpulan 

X1 = 0.398 22.213 1.961 Ho Ditolak 

X2 = 0.005 0.292 1.961 Ho Diterima 

X3 = -0.004 -0.249 1.961 Ho Diterima 

 

Berdasarkan tabel  3.5 diatas, diperoleh hasil pengujian hipotesis parsial yaitu sebagai berikut: 

- IHSG (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana (Y), hal ini dikarenakan nilai thitung 

yang diperoleh lebih besar dari ttabel atau 22.213 > 1.961. 

- Inflasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana (Y), hal ini dikarenakan nilai 

thitung yang diperoleh lebih kecil dari ttabel atau 0.292 < 1.961. 

- Suku bunga deposito (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana (Y), hal ini 

dikarenakan nilai -thitung yang diperoleh lebih besar dari -ttabel atau -0.249 > -1.961. 

 

2. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung IHSG (X1), Inflasi (X2) dan suku bunga deposito (X3) 

terhadap Kinerja Reksadana (Y) 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu terdapat pengaruh antara IHSG (X1), Inflasi 

(X2) dan suku bunga deposito (X3) secara bersama-sama terhadap Kinerja Reksadana (Y). Untuk melihat 

lebih jauh tentang besar pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-masing variabel terhadap 

variabel terikat, sehingga secara statistik dinyatakan berpengaruh, berikut disajikan rincian pengaruh 

langsung dan tidak langsungnya. 

TABEL 3.6 PENGARUH LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG IHSG (X1), INFLASI (X2) DAN SUKU BUNGA DEPOSITO (X3) TERHADAP 

KINERJA REKSADANA (Y) 

Var 
Koefisien 

Jalur 

Pengaruh 

Langsung 

(%)  

Pengaruh tidak langsung 

(melalui), dalam % 
Pengaruh 

Tdk 

Langsung 

Total 

(%) 

P-

Value 
X1 X2 X3 

X1 0.398 15.86 - -0.001 -0.01 -0.02 15.85 0.000 

X2 0.005 0.003 -0.001 - 0.0002 -0.001 0.002 0.770 

X3 -0.004 0.002 -0.01 0.0002 - -0.01 -0.01 0.803 

Total Pengaruh 15.84 

 

 Pengaruh langsung variabel IHSG (X1) terhadap Kinerja Reksadana (pYX1) adalah sebesar 0.398 

atau 15,86%. Artinya variabel IHSG (X1) mempengaruhi Kinerja Reksadana (Y) secara langsung 

sebesar 15,86%, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui variabel Inflasi (X2) dan Suku Bunga 

Deposito (X3) sebesar  -0,02% dengan rincian sebagai berikut: 

Pengaruh X1 terhadap Y 

 Pengaruh X1 terhadap Y secara langsung = (0.398)2 x 100%      =  15.86% 

 Pengaruh X1 terhadap Y melalui X2  = (0.398) x (0.005) x (-0.005)  

 x 100%   =  -0,001% 

 Pengaruh X1 terhadap Y melalui X3  = (0.398) x (-0.004) x (0.082)  

 x 100%   =  -0,01% 

 Pengaruh IHSG (X1) terhadap Kinerja Reksadana (Y)  =  15.85% 

 Pengaruh langsung variabel Inflasi (X2) terhadap Kinerja Reksadana (pYX2) adalah sebesar 0.005 

atau 0,003%. Artinya variabel Inflasi (X2) mempengaruhi Kinerja Reksadana (Y) secara langsung 

sebesar 0,003%, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui variabel IHSG (X1) dan Suku Bunga 

Deposito (X3) sebesar  -0,001% dengan rincian sebagai berikut: 

Pengaruh X2 terhadap Y 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

 

PS-112 

 

 Pengaruh X2 terhadap Y secara langsung = (0.005)2 x 100%      =  0,003% 

 Pengaruh X2 terhadap Y melalui X1  = (0.005) x (0.398) x (-0.005)  

 x 100%   =  -0,001% 

 Pengaruh X2 terhadap Y melalui X3  = (0.005) x (-0.004) x (-0.074)  

 x 100%   =  0,0002% 

 Pengaruh Inflasi (X2) terhadap Kinerja Reksadana (Y)  =  0,002% 

 Pengaruh langsung variabel Suku Bunga Deposito (X3) terhadap Kinerja Reksadana (pYX3) adalah 

sebesar -0.004 atau 0,002%. Artinya variabel Suku Bunga Deposito (X3) mempengaruhi Kinerja 

Reksadana (Y) secara langsung sebesar 0,002%, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui 

variabel IHSG (X1) dan Inflasi (X2) sebesar  -0,01% dengan rincian sebagai berikut: 

Pengaruh X3 terhadap Y 

 Pengaruh X3 terhadap Y secara langsung = (-0.004)2 x 100%      =  0,002% 

 Pengaruh X3 terhadap Y melalui X1  = (-0.004) x (0.398) x (0.082)  

 x 100%   =  -0,01% 

 Pengaruh X3 terhadap Y melalui X2  = (-0.004) x (0.005) x (-0.074)  

 x 100%   =  0,0002% 

 Pengaruh Suku Bunga Deposito (X3) terhadap Kinerja  

 Reksadana (Y)                      =  -0,01% 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai 

berikut: 

1. IHSG berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana; 

2. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana; 

3. Suku bunga depositotidak  berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana; 

4. IHSG, inflasi dan suku bunga deposito secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja reksadana, dengan total pengaruh sebesar 15,8% sedangkan sisanya sebesar 84,2% adalah 

pengaruh dari faktor lain yang tidak diamati. 

 

Saran : Diperlukan penelitian berikutnya untuk mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

reksadana 
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