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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian tentang pengukuran penilaian kinerja reksa dana saham, reksa dana 

pendapatan tetap, dan resksa dana campuran telah dilakukan termasuk juga 

tahapan analisis dan pembahasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil perhitungan rata-rata return reksa dana menunjukkan adanya 

perbedaan dari return yang didapat dari masing-masing sampel reksa dana, 

yaitu antara reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana 

campuran. Rata-rata return untuk jenis reksa dana campuran adalah sebesar 

0.35397, ini menunjukkan bahwa rata-rata return  reksa dana campuran 

nilainya lebih besar dibandingkan dengan rata-rata return pada reksa dana 

saham dan reksa dana pendapatan tetap dengan nilai masing-masing yaitu 

0.01016 dan 0.01594. 

2. Hasil perhitungan rata-rata expected return  reksa dana dengan metode APT 

menunjukkan bahwa jenis reksa dana campuran memiliki rata-rata expected 

return lebih besar yaitu 0.34715 dibandingkan dengan rata-rata expected
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return jenis reksa dana saham dan jenis reksa dana pendapatan tetap masing-

masing sebesar 0.1200 dan 0.01597. Hal ini juga terjadi pada perhitungan 

rata-rata expected return reksa dana dengan metode CAPM yang 

menunjukkan bahwa rata-rata expected return jenis reksa dana campuran 

lebih besar yaitu 0.00853 dibandingkan dengan rata-rata expected return 

jenis reksa dana saham dan jenis reksa dana pendapatan tetap masing-masing 

sebesar 0.00804 dan 0.00776. 

3. Hasil perhitungan penilaian kinerja reksa dana pada metode APT didapatkan 

bahwa nilai rata-rata abnormal return (𝛼 ) pada jenis reksa dana campuran 

memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu sebesar 0.00682 dibandingkan 

reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap yang hanya memiliki 

nilai 𝛼  sebesar -0.00184 dan -0.00003. Pada perhitungan penilaian kinerja 

reksa dana pada metode CAPM, nilai rata-rata abnormal return (𝛼 )  jenis 

reksa dana campuran memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu sebesar 

0.34544 dibandingkan reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap 

yang hanya memiliki nilai 𝛼  sebesar 0.00212 dan 0.00819. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa reksa dana campuran memiliki kinerja yang lebih 

baik dibandingkan reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap, 

sedangkan reksa dana pendapatan tetap memiliki kinerja yang lebih baik 

dibandingkan dengan reksa dana saham, dengan hasil penilaian kinerja reksa 

dana tersebut maka :  
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H1 ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja reksa dana 

saham tidak lebih baik daripada kinerja reksa dana pendapatan tetap dan 

reksa dana campuran dengan menggunakan metode APT.  

H2 ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja reksa dana 

saham tidak lebih baik daripada kinerja reksa dana pendapatan tetap dan 

reksa dana campuran dengan menggunakan metode CAPM. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian ini, peneliti menyarankan : 

1. Bagi para investor yang ingin berinvestasi di reksa dana sebaiknya terlebih 

dahulu menganalisis manajer investasi mana dan jenis reksa dana mana 

yang memiliki potensi untuk meningkatkan return yang akan diterima, 

dengan melihat risiko dan return  periode sebelumnya dari reksa dana 

tersebut. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, reksa dana yang berpotensi 

memberikan return  yang tinggi adalah reksa dana campuran, dengan 

perbandingannya yaitu reksa dana saham dan pendapatan tetap.   

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya berlaku pada reksa dana 

saham, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana campuran sehingga 

tidak mencakup semua jenis reksa dana yang ada di BAPEPAM. Oleh 

karena itu, saya sebagai peneliti menyarankan peneliti selanjutnya juga 

dapat menambahkan jenis-jenis reksa dana lainnya. Penelitian ini pula 

mengalami keterbatasan data terutama dalam periode penelitian, karena data 

laporan NAB reksa dana yang terbatas. 


