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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai analisis perbandingan kinerja reksadana

saham, reksadana terproteksi, dan reksadana pendapatan tetap menggunakan

metode Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen pada tahun 2014 yang

telah dijelasakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Kesimpulan hasil perhitungan kinerja reksadana saham, reksadana

terproteksi, dan reksadana pendapatan tetap menggunakan metode

Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen pada tahun 2014:

 Berdasarkan hasil perhitungan kinerja reksadana saham pada tahun

2014 menggunakan metode Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan

Indeks Jensen menunjukan bahwa secara keseluruhan jenis

reksadana saham pada tahun 2014 mampu mengalahkan kinerja

pasar dalam hal ini IHSG sebagai benchmarknya karena seluruh

jenis reksadana saham memiliki nilai Indeks Sharpe yang melebihi

nilai Indeks Sharpe IHSG (> -3.2618), melebihi nilai Indeks

Treynor IHSG (> -0.0583), dan melebihi nilai Indeks Jensen IHSG

(> 0.000). Selain itu, berdasarkan perhitungan kinerja reksadana

saham pada tahun 2014 menggunakan Indeks Sharpe, Indeks

Treynor, dan Indeks Jensen menunjukan bahwa REKSADANA

PRATAMA EKUITAS dan Panin Dana Maksima merupakan jenis

reksadana saham yang secara konsisten mampu mengalahkan

kinerja pasar (IHSG) dan selalu konsisten ada pada peringkat 1 dan

2 (peringkat terbaik) secara berturut-turut karena memiliki Indeks

Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen tertinggi jika jika

dibandingkan dengan jenis reksadana saham yang lainnya.

 Berdasarkan hasil perhitungan kinerja reksadana terproteksi

menggunakan metode Indeks Sharpe menunjukkan bahwa dari

semua jenis reksadana terproteksi hanya terdapat tiga jenis
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reksadana terproteksi yang kinerjanya dapat melampaui kinerja BI

Rate yaitu kinerja REKSA DANA TERPROTEKSI NET DANA

TERPROTEKSI IV, SAMUEL DANA OBLIGASI, dan REKSA

DANA TERPROTEKSI MANDIRI DANA PROTECTED

BERKALA SERI 5. Di mana jenis reksadana terproteksi yang

memiliki peringkat tertinggi adalah REKSA DANA

TERPROTEKSI NET DANA TERPROTEKSI IV dengan indeks

(-0.1103). Jika dihitung menggunakan Indeks Treynor dapat

diketahui bahwa terdapat empat (4) jenis reksadana terproteksi

yang dapat mengalahkan kinerja pasar atau BI Rate yaitu REKSA

DANA TERPROTEKSI BAHANA A OPTIMA PROTECTED FUND

25, REKSA DANA TERPROTEKSI  BAHANA A OPTIMA

PROTECTED FUND, REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB-

PRINCIPAL CPF VII, dan juga REKSA DANA TERPROTEKSI NET

DANA TERPROTEKSI IV. Adapun jika perhitungan kinerja

reksadana terproteksi menggunakan Indeks Jensen dapat diketahui

bahwa tidak ada satupun jenis reksadana terproteksi yang mampu

mengalahkan kinerja pasar (BI Rate) karena secara keseluruhan

menunjukan hasil yang negatif atau kurang dari 0.000 (< 0.000).

 Berdasarkan hasil perhitungan kinerja reksadana pendapatan tetap

menggunakan Indeks Sharpe dapat diketahui bahwa terdapat 9 jenis

reksadana pendapatan tetap yang mampu melampaui kinerja BI

Rate di mana jenis reksadana pendapatan tetap yang memiliki

Indeks Sharpe terbesar adalah REKSADANA DANAMAS

DOLLAR dengan nilai Indeks Sharpe sebesar (-2.7147). Jika

dihitung menggunakan Indeks Treynor dapat diketahui bahwa tidak

terdapat jenis reksadana pendapatan tetap yang mampu melampaui

kinerja BI Rate sebagai benchmark-nya karena memiliki nilai

Indeks Treynor yang lebih kecil dari -0.0726 (< -0.0726). Adapun

jika menggunakan metode Indeks Jensen dapat diketahui bahwa

hasil perhitungan kinerja reksadana pendapatan tetap menggunakan
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Indeks Jensen pada tahun 2014 secara keseluruhan menunjukkan

hasil negatif sehingga hal itu menggambarkan bahwa kinerja

seluruh jenis reksadana pendapatan tetap tidak mampu

mengalahkan kinerja BI Rate sebagai benchmark-nya.

2. Berdasarkan hasil uji One way ANOVA Test, metode penilaian kinerja

reksadana saham dan reksadana terproteksi menggunakan Indeks

Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen pada tahun 2014 dapat

disimpulkan sebagai berikut :

 Untuk reksadana saham “terdapat perbedaan antara pengukuran

kinerja reksadana saham dengan menggunakan metode Indeks

Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen pada tahun 2014”.

Selain itu, berdasarkan tabel homogeneus subset menunjukan

bahwa metode Indeks Jensen merupakan metode yang memiliki

rata-rata tertinggi sehingga Indeks Jensen merupakan metode yang

paling optimal.

 Untuk reksadana terproteksi “tidak terdapat perbedaan antara

pengukuran kinerja reksadana terproteksi dengan menggunakan

metode Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen pada

tahun 2014”. Selain itu, berdasarkan tabel homogeneus subset

menunjukan bahwa metode Indeks Treynor merupakan metode

yang memiliki rata-rata tertinggi sehingga Indeks Treynor

merupakan metode yang paling optimal.

3. Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis Test untuk menguji perbedaan

kinerja reksadana pendapatan tetap menggunakan Indeks Sharpe,

Indeks Treynor, dan Indeks Jensen pada tahun 2014 dapat disimpulkan

bahwa “terdapat perbedaan antara pengukuran kinerja reksadana

pendapatan tetap dengan menggunakan metode Indeks Sharpe, Indeks

Treynor, dan Indeks Jensen pada tahun 2014”. Selain itu, berdasarkan

selisih mean rank antar metode dapat diketahui bahwa Indeks Treynor

merupakan metode yang memiliki selisih mean rank antar metode

terendah sehingga hal itu menunjukan bahwa metode yang paling
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konsisten untuk mengukur kinerja reksadana pendapatan tetap adalah

menggunakan metode Indeks Treynor.

4. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja reksadana saham, reksadana

terproteksi, dan reksadana pendapatan tetap dapat disimpulkan bahwa

reksadana saham merupakan jenis reksadana yang memberikan rata-rata

return tertinggi jika dibandingkan dengan reksadana terproteksi dan

reksadana pendapatan tetap.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai analisis perbandingan kinerja reksadana

saham, reksadana terproteksi, dan reksadana pendapatan tetap dengan

menggunakan metode Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen pada

tahun 2014 maka saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi investor dan calon investor

Bagi investor dan calon investor yang ingin membeli produk reksadana

saham, reksadana terproteksi, dan reksadana pendapatan tetap

sebaiknya melihat terlebih dahulu kinerja produk reksadana yang akan

dipilih. Karena investor dan calon investor harus menempatkan dananya

pada produk reksadana yang tepat agar terhindar dari kerugian. Untuk

melihat kinerja reksadana apakah sudah tepat untuk dipilih adalah

dengan melihat kinerja historis dari sebuah reksadana.Berdasarkan hasil

perhitungan dalam penelitian ini metode yang paling optimal untuk

mengukur kinerja reksadana saham adalah menggunakan metode

Indeks Jensen, sedangkan metode yang paling optimal untuk mengukur

kinerja reksadana terproteksi dan reksadana pendapatan tetap adalah

menggunakan metode Indeks Treynor. Namun hanya dengan melihat

kinerja historis dari sebuah reksadana masih belum cukup apalagi untuk

dijadikan sebagai bahan informasi utama dalam pengambilan keputusan

investasi. Maka sebaiknya para investor atau calon investor

memperhatikan juga aspek lain seperti pertimbangan risiko baik itu beta
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ataupun standar deviasi, tujuan investasi portofolio, biaya, dan lain-lain.

Sehingga keputusan investasi yang diambil akan menjadi lebih tepat.

2. Bagi Manajer Investasi

Pengelolaan reksadana yang memiliki return rendah dengan tingkat

risiko sistematis yang tinggi serta tingkat risiko total yang tinggi agar

kedepannya dapat memperbaiki kinerja reksadananya, sehingga dapat

menjadi reksadana yang optimal untuk dipilih sebagai sarana investasi.

3. 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 dengan memasukkan reksadana pasar

uang, reksadana campuran, serta reksadana syariah ke dalam penelitian.

Hal ini bertujuan agar dapat diketahui bagaimana perbandingan kinerja

antara masing-masing jenis reksadana dalam periode yang sama. Selain

itu, penulis menyarankan peneliti selanjutnya yang akan melakukan

penelitian serupa agar menambah metode lain untuk mengkaji

pengukuran kinerja portofolio misalnya dengan metofe Risk-Adjusted

Performance atau M2, metode Market Timing, Metode Snail Trail,

ataupun metode lainnnya.


