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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan membandingkan kinerja 

Reksa Dana dengan kinerja Reksa Dana terproteksi menggunakan metode 

Sharpe dan metode Treynor pada periode tahun 2013 sampai dengan 2016. 

Penelitian ini menggunakan objek yaitu Reksa Dana saham dan Reksa Dana 

terproteksi dengan penentuan kriteria pada purposive sampling periode tahun 

2013 sampai dengan 2016. Beberapa kesimpulan dari pengujian hipotesis, hasil 

serta interprestasi data sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan menghasilkan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja Reksa Dana saham dengan kinerja Reksa Dana 

terproteksi menggunakan metode Sharpe pada periode tahun 2013 

sampai dengan tahun 2016. Perbedaan pertama yaitu rata-rata kinerja 

Reksa Dana saham lebih baik dibandingkan kinerja Reksa Dana 

terproteksi menggunakan metode Sharpe. Perbedaan kedua adalah 

Reksa Dana saham dan Reksa Dana terpoteksi memiliki alokasi aset 

yang berbeda. Sehingga investor dalam memilih kedua Reksa Dana 

harus memiliki nilai Sharpe positif, kinerja yang outprerform terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan memiliki peringkat yang 

sama baik metode Sharpe serta metode Treynor. 

2. Penelitian yang dilakukan menghasilkan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja Reksa Dana saham dengan kinerja Reksa Dana 

terproteksi menggunakan metode Treynor pada periode tahun 2013 



101 
 

      
 

sampai dengan tahun 2016. Perbedaan pertama yaitu rata-rata kinerja 

Reksa Dana terproteksi lebih baik dibandingkan kinerja Reksa Dana 

saham menggunakan metode Treynor. Perbedaan kedua adalah Reksa 

Dana saham dan Reksa Dana terpoteksi memiliki alokasi aset yang 

berbeda. Pertimbangan investor dalam memilih kedua Reksa Dana yaitu 

nilai Treynor lebih tinggi, kinerja yang outperform terhadap kinerja 

pasar serta mempunyai peringkat yang sama baik metode Sharpe serta 

metode Treynor.  

5.2 Saran  

Berikut hasil penelitian dengan objek Reksa Dana saham dan Reksa Dana 

terproteksi, maka terdapat saran yang dapat diberikan: 

1. Bagi Manajer Investasi  

Manajer Investasi harus mengetahui komposisi jenis Reksa Dana serta 

menganalisis Reksa Dana saham dan Reksa Dana Terproteksi yang 

mengahasilkan nilai sharpe positif, treynor positif maupun outperform 

terhadap kinerja pasar. Ketika Reksa Dana menggunakan metode Sharpe 

dan Treynor menunjukkan nilai negatif maka Manajer Investasi 

melakukan tindakan dalam pengkajian mengelola portofolio agar sesuai 

dengan harapan investor.  

2. Bagi Investor  

Investor dalam berinvestasi Reksa Dana harus mengetahui jenis 

Reksa Dana yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat 5 

macam terdiri dari Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, 

Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana campuran dan Reksa Dana pasar 
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uang. Setelah itu, memiliki tujuan dari segi waktu baik jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka pendek. Dilakukannya tujuan tersebut agar 

investor mengetahui keuntungan yang diperoleh dan risiko yang akan 

ditanggung dalam pemilihan jenis Reksa Dana. Penunjang keputusan 

investasi Reksa Dana, investor dapat berkonsultasi dengan Manajer 

Investasi. Tujuan bantuan Manajer Investasi agar mengarahkan jenis 

Reksa Dana yang tepat disertai keuntungan dan risiko yang sesuai. 

Memilih Manajer investasi, investor dapat melihat perkembangan 

produk-produk Reksa Dana selama kurang lebih 5 tahun untuk melihat 

tingkat rata-rata kinerja yang konsisten dalam pengelolaan Reksa Dana.  

 

 

 

 

 

 

 

 


