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  BAB V 

 

       KESIMPULAN 

5.1  Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji perbandingan  

kinerja reksadana syraiah dan reksadana konvensional. Reksadana saham, 

pendapatan tetap dan campuran berdasarkan syariah dan konvensional yang 

diukur menggunakan return yang terdapat di otoritas jasa keuangan. Dimana 

dalam penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

return reksadana syariah, pendapatan tetap dan campuran yang berdasarkan 

syariah dan konvensional. Waktu periode pengujian terhitung dari Januari 2012 

sampai dengan Desember 2014 di otoritas jasa keuangan, diperoleh 173 reksadana 

setelah dilakukan seleksi. 

  Berdasarkan hasil analisa baik secara deskriptif maupun statistik, maka 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaaan kinerja reksadana saham syariah dengan kinerja 

saham konvensionalberdasarkan Sharpe dan Treynor. 

2. Kinerja reksadana pendapatan tetap syariah lebih baik di bandingkan 

dengan kinerja reksadana pendapatan tetap konvensional yang diukur 

menggunakan Sharpe. Namun tidak lebih baik jika diukur menggunakan 

Treynor.  

3. Tidak terdapat perbedaaan kinerja reksadana campuran syariah dengan 

kinerja campuran konvensional 
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5.2 Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada penelitian ini 

masihmemiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan untuk menjadi sampel dalam penelitian ini relatif 

kecil dan periode penelitian yang digunakan masih terbatas yaitu hanya 

dalam rentang waktu tiga tahun yaitu selama periode Januari 2012 sampai 

dengan Desember 2014. 

2. Terbatasnya reksadana syariah yang aktif di Otoritas Jasa Keuangan dalam 

berbentuk syariah dari reksadana saham, pendapatan tetap dan campuran 

dalam periode 2012-2014 

5.3 Saran 

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, diantara adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel untuk jenis 

reksa dana lainnya atau periode penelitiannya. Selanjutnya juga 

diharapkan dapat menggunakan metode pengukuran kinerja yang lain, 

seperti model Jensen alpha& Black, Multifaktor yang dapat digunakan 

sebagai perbandingan bagi ketiga metode tersebut.  

2) Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sampel penelitian dan 

memperpanjang periode penelitian misalnya 5 (lima) tahun atau 10 

(sepuluh) tahun. 

3) Penelitian selanjutnya disarankan meneliti reksadana pasar uang dan 

reksadana terproteksi dalam bentuk syariah dan konvensional 
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