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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Hasil pengujian data yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam bab 

sebelumnya mendasari pengambilan kesimpulan penelitian yang berjudul 

“Analisis Perbandingan Kinerja Obligasi Syariah Negara dengan Obligasi 

Konvensional Negara Di Indonesia Periode 2008 - 2016”. Simpulan ini 

didasarkan pada hasil pengujian independent sample t-test sebagai berikut: 

1. Perbandingan yield to maturity, current yield, suku bunga rata-rata 

Bank Indonesia (BI rate) dan rating obligasi syariah negara dengan 

obligasi konvensional negara dapat dilihat dari hasil deskriptif statistik 

yang menunjukkan perbedaan rata-rata dimana rata-rata yield to 

maturity, current yield, suku bunga rata-rata tahunan Bank Indonesia 

(BI rate), dan rating obligasi global syariah negara dan obligasi 

konvensional negara. 

2. Rata-rata nilai YTM obligasi syariah negara lebih kecil dibandingkan 

dengan rata-rata YTM obligasi konvensional negara. Tidak terdapat 

perbedaan kinerja obligasi syariah negara (sukuk) dengan obligasi 

konvensional negara di  Indonesia periode 2008 – 2016. 

3. Rata-rata nilai CY obligasi syariah negara lebih besar dibandingkan 

dengan rata-rata CY obligasi konvensional negara. Tidak terdapat 
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perbedaan kinerja obligasi syariah negara (sukuk) dengan obligasi 

konvensional negara di  Indonesia periode 2008 – 2016. 

4. Rata-rata nilai suku bunga rata-rata tahunan Bank Indonesia (BI rate) 

obligasi syariah negara lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 

obligasi konvensional negara. Tidak terdapat perbedaan kinerja 

obligasi syariah negara (sukuk) dengan obligasi konvensional negara 

di  Indonesia periode 2008 – 2016. 

5. Rata-rata nilai rating obligasi global syariah negara lebih besar 

dibandingkan dengan rata-rata rating obligasi global konvensional 

negara. Tidak terdapat perbedaan kinerja obligasi syariah negara 

(sukuk) dengan obligasi konvensional negara di  Indonesia periode 

2008 – 2016. 

6. Obligasi syariah negara (sukuk) memberikan yield yang lebih rendah 

jika dibandingkan dengan obligasi konvensional negara baik yield to 

maturity maupun current yield sedangkan berdasarkan risiko yang 

diukur berdasarkan suku bunga rata-rata Bank Indonesia (BI rate) dan 

rating obligasi global obligasi syariah negara mempunyai risiko yang 

lebih besar dibandingkan dengan obligasi konvensional negara. 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan, adapun 

keterbatasan yang dimiliki penelitian adalah sebagai berikut:  
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1. Hasil temuan pada penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kinerja obligasi syariah negara dan obligasi 

konvensional negara, hal tersebut ditenggarai berkaitan dengan 

besaran kupon dari kedua obligasi tersesbut relatif tidak jauh 

berbeda dan berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang sama 

karena berada pada 1 (satu) negara. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel yaitu, yield to 

maturity, current yield, suku bunga rata-rata tahunan Bank 

Indonesia (BI rate) dan rating obligasi global. Penelitian ini tidak 

menggunakan seluruh yield obligasi yang ada dan juga tidak 

menggunakan alat ukur risiko yang lain selain suku bunga rata-rata 

tahunan Bank Indonesia (BI rate) dan rating obligasi global. 

 3.  Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian yang berupa 

obligasi syariah negara dan obligasi konvensional negara 

berdenominasi rupiah. 

5.3  Saran 

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka penulis mengajukan 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: 

1. Menambah jumlah objek penelitian yaitu tidak hanya obligasi 

Pemerintah Indonesia tetapi juga obligasi dari negara lain yang 

mempunyai karakteristik pasar uang dan modal yang mirip dengan 

Indonesia seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura sehingga hasil 
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temuan kinerja antara obligasi syariah negara dan obligasi 

konvensional akan semakin baik. 

2. Menambahkan variabel – variabel yang menggambarkan kinerja 

obligasi seperti horizon yield, nominal yield, dan yield to call. 

Selain itu kita juga dapat menambahkan variabel harga jual 

obligasi di pasar modal. 

 3.  Menambah jumlah objek penelitian berdasarkan denominasi 

obligasi, seperti obligasi berdenominasi Dolar Amerika Serikat 

(USD) atau Euro sehingga kita dapat membandingkan kinerja 

obligasi lebih luas lagi. 

 


