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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengaruh Kebijakan Alokasi Aset, 

Kinerja Manajer investasi dan Tingkat Risiko terhadap Kinerja Reksadana saham. 

Objek penelitian ini diambil dari reksadana saham yang diawasi oleh  Otoritas 

Jasa Keuangan pada periode 2016 - 2019. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Kebijakan Alokasi Aset, Kinerja Manajer Investasi 

dan Tingkat Risiko sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja 

Reksadana saham. Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan 

yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebijakan Alokasi Aset berpengaruh positif  terhadap Kinerja Reksadana 

Saham 

2. Kinerja Manajer Investasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Reksadana 

Saham 

3. Tingkat Risiko  tidak berpengaruh terhadap Kinerja Reksadana Saham 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Didalam suatu penelitian, peneliti terkadang telah merencanakan dengan 

sedemikian rupa guna mengantisipasi berbagai hambatan-hambatan yang 

kemungkinan dapat terjadi, namun hambatan yang mengakibatkan keterbatasan 

dipenelitian kali ini diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian berikutnya 

agar menjadi lebih baik, keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Sampel yang digunakan untuk menguji hipotesis merupakan sampel kecil 
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dari seluruh reksadana saham aktif pada reksadana yang terdaftar di OJK, 

sehingga hasil penelitian belum tentu mampu mewakili keseluruhan reksadana 

saham yang ada. 

2. Penentuan jumlah sampel tidak dilakukan secara acak, tetapi dilakukan 

berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling). Adanya kriteria reksadana 

saham yang melaporkan prospektus portofolio yang lengkap dengan rentang 

waktu tersebut menyebabkan terbatasnya jumlah sampel yang digunakan, 

sehingga hasil penelitian ini kurang dapat mewakili keadaan reksdana saham 

secara keseluruhan. 

3. Hanya terbatas pada tiga variabel yaitu kebijakan alokasi aset, kinerja manajer 

investasi dan tingkat risiko sedangkan untuk varaibel lain tidak diteliti. 

 

5.3 Saran 

1.  Menambah sampel penelitian seperti reksadana syariah atau uang lainya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel yang 

mendekati dengan kinerja reksadana saham. 

3. Tahun observasi menggunakan rentang tahun yang paling baru, sehingga dapat 

lebih mengetahui keadaan reksadana saham saat ini 

 

 

 


