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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan variabel inflasi, kurs rupiah atas dollar AS dan jumlah 

uang beredar (M2) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksa 

dana jenis saham (produk batavia dana saham, produk batavia dana saham 

agro dan produk batavia dana saham optimal). 

2. Secara parsial variabel inflasi, kurs rupiah atas dollar AS dan jumlah uang 

beredar (M2) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksa dana 

jenis saham baik pada produk batavia dana saham, batavia dana saham 

agro maupun batavia dana saham optimal. Secara umum variabel inflasi 

memberikan pengaruh dengan arah hubungan positif pada setiap produk 

batavia dana saham sedangkan kurs rupiah atas dollar AS dengan arah 

hubungan negatif pada setiap poduk batavia dana saham dan variabel 

jumlah uang beredar (M2) dengan arah hubungan negatif hanya pada 

produk batavia dana saham agro. 

3. Terdapat perbedaan kinerja reksa dana saham pada produk batavia dana 

saham, produk batavia dana saham agro dan produk batavia dana saham 

optimal. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan, maka penulis mencoba merumuskan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan kinerja saham yang baik bagi suatu perusahaan reksa 

dana, manajer investasi selaku pelaku pasar yang mengelola dana investasi 

dari para investornya harus mampu mengantisipasi dampak dari variabel 

makro dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan 

persentase portofolio serta penetapan dalam pemilihan perusahaan yang 

terbukti memiliki kapabilitas pasar yang kuat yang dapat dilihat dari 

laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya. 

2. Reksadana perlu menciptakan suatu produk baru yang disesuaikan dengan 

kondisi ekonomi sehingga mampu meyakinkan para investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan reksa dana khususnya pada reksa 

dana jenis saham dan diharapkan akan mampu meningkatkan nilai aktiva 

bersih (NAB) dari PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen, sehingga 

diharapkan akan memberikan keuntungan yang lebih baik bagi para 

investor dan pihak perusahaan reksa dana itu sendiri.   

3. Investor dan calon investor diharapkan melakukan analisis terlebih dahulu 

sebelum melakukan investasi karena jenis reksadana yang berbeda akan 

memberikan return yang berbeda. 

 

 

 


