
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian mengenai analisis kinerja reksa dana saham dengan Metode 

Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, dan EROV yang telah dilakukan 

dan telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

 

1. Pada tahun 2008 dan 2009, reksa dana saham, yang mempunyai kinerja 

superior lebih banyak jika dibandingkan dengan kinerja inferior, artinya 

pada kedua tahun tersebut lebih banyak reksa dana yang kinerjanya 

mengungguli kinerja benchmark (IHSG) berdasarkan seluruh metode yang 

digunakan. Pada tahun 2010 hanya metode Treynor dan Jensen yang 

memberikan hasil yang seimbang antara jumlah reksa dana yang kinerjanya 

superior dan yang inferior, sedangkan metode lainnya menunjukkan bahwa 

lebih banyak reksa dana yang kinerjanya inferior. Penurunan kinerja reksa 

dana saham setelah tahun 2009 tersebut disebabkan karena kinerja 

benchmark-nya (IHSG) juga mengalami penurunan. Tahun 2011 s.d. 2013 

keseluruhan metode memberikan kesimpulan yang sama, yakni lebih 

banyak reksa dana yang kinerjanya inferior. Bahkan pada tahun 2011 dan 

2013 seluruh metode menunjukkan hasil kinerja yang sama persis, yaitu 4 

reksa dana superior dan 20 reksa dana inferior untuk tahun 2011, serta 7 

reksa dana superior dan 17 reksa dana inferior untuk tahun 2013. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan lebih banyak reksa dana yang 

kinerjanya inferior daripada reksa dana yang superior pada penelitian ini. 
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2. Berdasarkan probabilita konsistensi, secara keseluruhan terjadi konsistensi 

kinerja pada reksa dana saham pada periode 2008 – 2013 di Indonesia. Rata-

rata probabilita konsistensi gabungan selama enam tahun untuk keenam 

metode yang digunakan adalah sebesar 66.67%. Metode yang menunjukkan 

konsistensi tertinggi adalah Treynor dan Jensen dengan angka 70%. Metode 

Sharpe dan EROV, menghasilkan probabilita konsistensi yang sama juga 

yaitu sebesar 67.50%. Sedangkan metode Raw Return dan Sortino, 

menghasilkan probabilita konsistensi yang mendekati yaitu 60.83% dan 

64.17%. Berdasarkan uji chi-square, hanya metode Raw Return yang dapat 

menerima pernyataan bahwa tidak terdapat konsistensi antara kinerja reksa 

dana (H0). Sedangkan metode yang lainnya menunjukkan bahwa H0 tidak 

dapat diterima. Ini berarti apabila dengan memasukkan unsur risiko maka 

reksa dana dengan kinerja yang superior pada tahun pertama akan tetap 

memperlihatkan kinerja yang sama pada tahun mendatang. Hal ini berlaku 

sebaliknya, untuk reksa dana dengan kinerja yang inferior akan tetap tidak 

unggul pada tahun berikutnya. Namun apabila hanya mengandalkan faktor 

return, tanpa memasukkan unsur risiko, maka kinerja reksa dana memiliki 

konsistensi yang rendah. Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino dan EROV sama-

sama membuktikan bahwa masing-masing metode bisa memperlihatkan 

konsistensi reksa dana saham di Indonesia. Sedangkan Raw Return 

memperlihatkan inkonsistensi kinerja reksa dana saham. Hasil yang 

signifikan semakin memperkuat keyakinan bahwa memang terdapat 

konsistensi antara kinerja reksa dana dari tahun ke tahun. Ini berarti data 

historis dapat dijadikan acuan oleh investor untuk menilai kinerja reksa dana 

di masa yang akan datang sepanjang memperhitungkan untuk risiko di 

dalamnya. Apabila hanya mengutamakan faktor return, maka data historis 

tidak dapat dijadikan acuan investasi oleh investor. 

 

3. Berdasarkan 24 reksa dana saham yang diteliti dengan 6 metode penilaian 

kinerja selama 6 tahun, terdapat 7 reksa dana unggulan, yaitu Panin Dana 

Maksima, Panin Dana Prima, Schroder Dana Istimewa, Grow-2-Prosper, 
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Syailendra Equity Opportunity Fund, Dana Ekuitas Prima, dan Trim 

Kapital. Ketujuh reksa dana merupakan reksa dana terbaik menurut Raw 

Return, Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, dan EROV. Sedangkan reksa dana 

yang tidak menghasilkan kinerja yang baik menurut keenam metode adalah 

Maybank GMT Dana Ekuitas, Manulife Saham Andalan, Pratama Saham, 

NISP Indeks Saham Progresif, Rencana Cerdas, Schroder Dana Prestasi 

Plus, First State Indoequity Sectoral Fund, Mandiri Investa Atraktif, Simas 

Danamas Saham, First State Dividend Yield Fund, Manulife Dana Saham, 

Dana Ekuitas Andalan, Bahana Dana Prima, Danareksa Mawar, 

Lautandhana Equity, Danareksa Mawar Agresif, dan BNI Reksadana 

Berkembang. 

 

4. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan metode uji Kruskal-Wallis 

yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

kinerja Reksa Dana Saham antara metode Raw Return, Sharpe, Treynor, 

Jensen, Sortino, dan EROV selama periode 2008-2013. Kesimpulan ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Meytasari (2013) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja Reksa Dana Saham 

dengan metode EROV, Sortino, dan Sharpe selama periode 2008-2012. 

  

5.2 Saran 

Dari penelitian mengenai analisis kinerja reksa dana saham dengan Metode 

Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, dan EROV maka saran yang 

diberikan adalah sebagai berikut : 

 

1. Calon Investor 

Bagi calon investor yang ingin membeli produk reksa dana saham sebaiknya 

melihat terlebih dahulu kinerja produk reksa dana saham yang akan dipilih. 

Dalam hal ini calon investor harus menempatkan dananya pada produk 

reksa dana saham yang tepat agar terhindar dari kerugian. Untuk melihat 
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kinerja reksa dana saham apakah sudah tepat untuk dipilih adalah dengan 

melihat kinerja historis dari sebuah reksadana. Namun hanya dengan 

melihat kinerja historis dari sebuah reksadana masih belum cukup apalagi 

untuk dijadikan sebagai bahan informasi utama dalam pengambilan 

keputusan investasi bagi calon investor. Maka sebaiknya calon investor 

memperhatikan juga aspek kinerja reksadana yang menyertakan unsur 

risikonya, baik itu beta, standar deviasi, downside deviation, maupun value-

at-risk sehingga keputusan investasi yang diambil akan menjadi lebih tepat. 

 

2. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan, 

penulis menyarankan sebaiknya periode penelitian diperpanjang sehingga 

dapat memberikan hasil penelitian yang lebih maksimal. Kemudian penulis 

menyarankan agar jenis reksadana yang diteliti juga diperluas, misalnya 

memasukkan reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, serta 

syariah ke dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui 

bagaimana perbandingan kinerja antara masing-masing jenis reksadana 

dalam periode yang sama. 


