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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penilaian kinerja produk reksadana 

dengan menggunakan metode perhitungan Treynor pada reksadana saham. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja produk  reksadana saham dengan menggunakan metode perhitungan 

Treynor , dinilai secara rata-rata berkinerja baik karena memiliki nilai Treynor 

positif  dengan nilai 0.03609 atau 3.6%.  

2. Kinerja reksadana saham  menggunakan metode perhitungnan Treynor 

menunjukan bahwa Inseks Treynor lebih besar  daripada indeks Pasar 

(0.03609 > 0.00783) atau RRD  >  RM   dengan kata lain disebut outperform Hal  

ini disebabkan oleh perubahan  average return yang dihasilkan oleh masing-

masing produk reksadana lebih besar dari indeks pasar. 

3. Penilaian kinerja reksadana saham menunjukkan bahwa dari sepuluh total 

reksadana yang diteliti pada periode   tahun 2013 – 2014 ,terdapat sebanyak 

enam yang  mampu  outperform dibandingkan dengan indeks    pasar yaitu : 
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reksadana Gap Equity Fund, Reksadana Saham Eastspring Investments Alpha 

Navigator , Bnp Paribas Pesona ,Ekuitas Prima , Batavia Dana Saham, dan 

Reksadana First State Indoequity Peka Fund. Penilaian kinerja reksadana 

saham juga menujukan bahwa dari sepuluh total reksadana yang diteliti pada 

periode tahun 2013-2014, terdapat sebanyak empat reksadana saham yang 

underperformed yaitu AXA Citradinamis, Panin Dana Maksima, BNP Paribas 

Infrastruktur Plus, dan  Batavia Dana Saham Agro. 

 

5.2 Saran   

Berdasarkan keseluruhan hasil dari penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagi manajer investasi hendaknya terus meningkatkan kinerjanya dalam 

mengelola rekasadana supaya kinerjanya selalu outperformed ,  Sedangkan bagi 

Manajer Investasi yang reksadana sahamnya underperformed  harus lebih 

meningkatkan kinerjanya agar dapat melampaui kinerja pasar, sehingga dapat 

menarik calon investor untuk menanamkan modalnya pada reksadana yang 

dikelola tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan aktif, seperti mencari 

informasi tambahan agar memperoleh return yang maksimal dibandinkan 

dengan biaya yang ditanggungnya , dengan kata lain manajer investasi akan 

melakukan usaha memperoleh kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

manajer investasi lainnya. 
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2. Untuk pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan tidak 

hanya menggunakan indeks treynor untuk melihat kinerja keuangan, tetapi juga 

mencari dan meneliti indikator lainnya seperti kinerja Sharpe ,  Jensen ,M
2
,  

Information ratio atau pengukuran kinerja Treynor and Black. 

 

3. Bagi Investor hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan 

mengenai kinerja portofolio reksadana khususnya reksadana saham di 

BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)  

sehingga investor dapat memilih reksadana saham sebagai alternatif investasi 

karena memiliki kinerja yang baik dihitung menggunakan metode Treynor.  


