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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya mengenai 

perkembangan kinerja reksa dana saham serta metode pengukuran yang paling 

optimal maka, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan kinerja reksa dana saham tahun 2012-2013. 

 Rata-rata NAB tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 adalah 

SCHRODER DANA PRESTASI PLUS. Sedangkan rata-rata NAB 

terendah pada tahun 2012 adalah REKSADANA HPAM ULTIMA 

EKUITAS dan rata-rata NAB terendah pada tahun 2013 adalah 

BATAVIA DANA SAHAM AGRO. 

 Pada tahun 2012 reksa dana saham dengan return rata-rata tertinggi 

adalah SAM INDONESIAN EQUTY FUND dan reksa dana saham 

dengan return rata-rata terendah adalah adalah BNP PARIBAS MAXI 

SAHAM . Di samping itu, reksa dana saham return rata-rata tertinggi 

pada tahun 2013 adalah REKSA DANA MILLENIUM EQUITY dan 

reksa dana saham dengan return rata-rata terendah adalah REKSA 

DANA DANAREKSA MAWAR AGRESIF. 

 Reksa dana saham dengan risiko sistematis terendah pada tahun 2012 

adalah SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, 

sedangkan reksa dana saham dengan risiko sistematis terendah pada 

tahun 2013 adalah FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND. 

Selain itu reksa dana saham dengan risiko sistematis tertinggi pada 

tahun 2012 adalah PNM SAHAM AGRESIF, sedangkan reksa dana 

saham dengan risiko sistematis tertinggi pada tahun 2013 adalah 

REKSA DANA MILLENIUM EQUITY. 

 Adapun reksa dana saham yang menjadi Top 10 reksa dana saham 

tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut: 

1. GROW-2-PROSPER. 
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2. PNM SAHAM AGRESIF. 

3. PANIN DANA MAKSIMA. 

4. PANIN DANA PRIMA. 

5. REKSA DANA MILLENIUM EQUITY. 

6. REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM. 

7. BATAVIA DANA SAHAM. 

8. BNI REKSADANA BERKEMBANG. 

9. FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND. 

10. MANULIFE SAHAM ANDALAN. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Indeks Sharpe, Indeks 

Treynor dan Indeks Jensen, adapun kinerja reksa dana yang memiliki 

kinerja yang paling optimal. 

a. Reksa dana yang paling optimal pada tahun 2012, yaitu: 

 Ditinjau dari Indeks Shapre, kinerja reksa dana saham yang paling 

optimal adalah REKSA DANA MANDIRI INVESTA 

ATRAKTIF, sedangkan reksa dana saham yang memiliki kinerja 

paling rendah adalah REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS 

EQUITY FUND. 

 Ditinjau dari Indeks Treynor, kinerja reksa dana saham yang paling 

optimal adalah RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION, 

sedangkan reksa dana yang memiliki kinerja paling rendah adalah 

REKSA DANA MILLENIUM EQUITY. 

 Ditinjau dari Indeks Jensen, kinerja reksa dana saham yang paling 

optimal adalah MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND, 

sedangkan reksa dana saham yang memiliki kinerja paling rendah 

adalah REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS. 

b. Reksa dana yang paling optimal pada tahun 2013, yaitu: 

 Ditinjau dari Indeks Shapre, kinerja reksa dana saham yang paling 

optimal adalah SAM INDONESIAN EQUITY FUND, sedangkan 

reksa dana saham yang memiliki kinerja paling rendah adalah 

REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF. 



159 

 

 Ditinjau dari Indeks Treynor, kinerja reksa dana saham yang paling 

optimal adalah REKSA DANA BNP PARIBAS SOLARIS, 

sedangkan reksa dana yang memiliki kinerja paling rendah adalah 

SAM INDONESIAN EQUITY FUND. 

 Ditinjau dari Indeks Jensen, kinerja reksa dana saham yang paling 

optimal adalah REKSA DANA MILLENIUM EQUITY, 

sedangkan reksa dana saham yang memiliki kinerja paling rendah 

adalah REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA 

FUND. 

3. Hasil Uji ANOVA Metode Penilaian Kinerja Reksa Dana Saham Tahun 

2012-2013 dapat dikatakan bahwa “terdapat perbedaan pengukuran 

kinerja reksa dana saham menggunakan Indeks Sharpe, Indeks 

Treynor dan Indeks Jensen”. 

4. Berdasarkan hasil Homogeneous Subsets, metode penilaian kinerja reksa 

dana saham yang paling optimal adalah mengunakan Indeks Jensen. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran 

yang dapat diberikan penulis: 

1. Bagi Investor. 

Dalam melakukan suatu investasi pada reksa dana, investor dapat melihat 

dari sisi misalnya, kinerja reksa dana, pertimbangan risiko, tujuan investasi 

portofolio surat berharga, biaya, investasi minimum, biaya pembelian, profil 

manajer investasi, besar Net Asset Value dan jumlah aset yang dikelola. Hal 

ini dilakukan agar investor dapat mengetahui secara jelas reksa dana saham 

yang akan dipilih sebagai sarana investasi. 

2. Bagi Manajer Investasi. 

Pengelolaan reksa dana saham yang memiliki return  terendah, tingkat 

risiko sistematis yang tinggi serta tingkat risiko total yang tinggi agar 

kedepannya dapat memperbaiki kinerja reksa dana sahamnya, sehingga 
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dapat menjadi reksa dana saham yang optimal untuk dipilih sebagai sarana 

investasi. 

3. Bagi Peneliti Lain. 

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa maka penulis 

sarankan agar menambah metode lain untuk mengkaji ketepatan metode 

pengukuran kinerja portofolio khususnya reksa dana saham misalnya 

dengan metode Risk-Adjusted Performance atau   , metode Snail Trail, 

metode Market Timing,  ataupun metode lainnya. Menurut sebagian investor 

metode Sharpe, Treynor dan Jensen sulit dimengerti karena outputnya 

berbentuk rasio dan analisis regresi, sedangkan metode Risk-Adjusted 

Performance atau    menyajikan output dalam bentuk persentase, sehingga 

lebih mudah dipahami oleh investor. Kemudian metode lain yaitu Snail 

Trail dapat merangkum kinerja risk-return  secara komprehensif, juga dapat 

memberikan gambaran kinerja reksa dana dari waktu ke waktu, sehingga 

dapat melihat kinerja reksa dana dengan sangat detail. Metode berikutnya 

yang penulis sarankan adalah metode Market Timing merupakan metode 

yang mengandalkan kemampuan manajer investasi untuk mengambil 

kebijakan yang tepat untuk membeli atau menjual sekuritas tertentu untuk 

membentuk portofolio aset yang tepat, untuk mendapatkan return yang 

abnormal (superior), selain itu penulis menyarankan bagi peneliti lain untuk 

menggunakan rentang waktu yang lebih panjang, karena dengan rentang 

periode pengamatan yang lebih panjang dan jumlah data yang cukup 

banyak, diharapkan hasil yang diperoleh lebih baik. 

 

 

 

 

 

 


