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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara market timing, 

stock selection, expense ratio dan portfolio turnover sebagai variabel 

independen terhadap kinerja reksa dana saham sebagai variabel dependen. 

Penelitian menggunakan sampel produk-produk reksa dana saham selama 

periode 2013-2016. Berikut adalah kesimpulan yang didapat dalam penelitian 

ini: 

1. Market timing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksa 

dana saham pada periode 2013-2016. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

kemampuan memprediksi waktu yang tepat untuk melakukan pembelian 

maupun penjualan portfolio dapat meningkatkan kinerja reksa dana saham 

secara langsung. 

2. Stock selection berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksa 

dana saham pada periode 2013-2016. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

kemampuan dalam memilih komposisi saham yang tepat pada portfolionya 

dapat meningkatkan kinerja reksa dana saham secara langsung. 

3. Expense ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja 

reksa dana saham pada periode 2013-2016. Hal ini dikarenakan investor 

tidak mempertimbangkan expense ratio yang dikeluarkan oleh manajer 

investasi dalam melakukan pembelian maupun penjualan saham pada 

portfolionya. 
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4. Portfolio turnover berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

kinerja reksa dana saham pada periode 2013-2016. Hal ini dikarenakan 

investor tidak mempertimbangkan tinggi rendahnya portfolio turnover 

pada produk reksa dana saham. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer investasi dalam 

mengelola dan mengoptimalkan dana kelolaan para investor untuk 

menghasilkan tingkat return yang tinggi. Penelitian ini memberi pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang turut memberikan kontribusi dalam 

meningkatnya kinerja reksa dana saham yang jika diterapkan oleh manajer 

investasi dapat meningkatkan kinerja reksa dana saham di masa depan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka manajer investasi dapat meningkatkan 

kemampuan market timing dan stock selection yang optimal sehingga akan 

meningkatkan kinerja reksa dana saham (Sharpe’s ratio). 

 

C. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh market timing, stock 

selection, expense ratio dan portfolio turnover terhadap kinerja reksa dana 

saham pada produk reksa dana saham periode 2013 – 2016, maka peneliti 

memiliki beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi investor dalam mengambil keputusan memilih investasi reksa dana 

saham sebaiknya memperhatikan kemampuan Manajer Investasi dalam 

melakukan market timing dan stock selection yang akan dimasukkan ke 
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dalam portofolio. Hal ini dikarenakan bahwa dari hasil penelitian, dua 

variabel tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja reksa dana saham. 

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel 

independen lain yang diduga berpengaruh signifikan kinerja reksa dana 

saham, dan menggunakan metode pengukuran kinerja reksa dana lainnya 

seperti Treynor dan Jensen serta   membandingkan    kinerja-kinerja   pada  

setiap jenis reksa dana.


