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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil analisis data yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perkembangan kinerja reksa dana pendapatan tetap 

dengan menggunakan Indeks Sharpe, Indeks Treynor dan Indeks Jensen 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Berdasarkan perkembangan Indeks Sharpe, reksa dana Konvensional 

memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan reksa dana Syariah. 

 Berdasarkan perkembangan Indeks Treynor, reksa dana Syariah memiliki 

nilai yang lebih baik dibandingkan reksa dana Konvensional. 

 Berdasarkan perkembangan Indeks Jensen, reksa dana Konvensional 

memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan reksa dana Syariah. 

Dilihat dari perkembangan ketiga metode yang digunakan diperoleh 

hasil bahwa dua dari metode yang digunakan (Indeks Sharpe dan Indeks 

Jensen) menyatakan bahwa kinerja reksa dana pendapatan tetap 

Konvensional lebih baik dari kinerja reksa dana pendapatan tetap Syariah. 
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2. Hasil penelitian kinerja reksa dana menggunakan Indeks Sharpe, Indeks 

Treynor dan Indeks Jensen dengan SPSS v.20 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 Berdasarkan Indeks Shape, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kinerja reksa dana pendapatan Konvensional dan Syariah pada 

PT.PNM Invest Management. 

 Berdasarkan Indeks Treynor, terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja reksa dana pendapatan tetap Konvensional dan Syariah pada 

PT.PNM Invest Management. 

 Berdasarkan Indeks Jensen, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kinerja reksa dana pendapatan Konvensional dan Syariah pada 

PT.PNM Invest Management. 

Dari ketiga metode yang digunakan diperoleh hasil bahwa  (Indeks Treynor) 

menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana 

pendapatan tetap Konvensional dan Syariah. Sehingga metode Treynor 

menunjukan hasil yang lebih baik dibanding metode Sharpe dan Jensen. Asumsi 

yang digunakan oleh Treynor adalah bahwa portofolio sudah terdiversifikasi 

dengan baik sehingga risiko sistematis (diukur dengan Beta β ). 

5.2     Saran 

Dari hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dengan mengetahui hasil dari kinerja reksadana, maka manajer investasi 

reksa dana Syariah disarankan mampu mengevaluasi sekuritas-sekuritas 
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yang menjadi portofolio reksa dana serta meningkatkan kinerja dan 

keuntungan yang diperoleh investor reksa dana. 

2. Dengan mengetahui hasil dari kinerja reksa dana Konvensional dan reksa 

dana Syariah jenis reksa dana pendapatan tetap dari tahun 2009-2013, bagi 

investor yang mengharapkan tingkat return yang lebih tinggi dengan tidak 

memperhatikan hal lain disarankan untuk memilih reksa dana Konvensional 

karena memiliki kinerja yang lebih baik di bandingkan kinerja reksa dana 

Syariah menurut metode Treynor terdapat perbedaan yang signifikan 

menunjukan hasil yang lebih baik dibanding metode Jensen dan Sharpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


