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5.1 Simpulan 

Berdasarkan identifikasi penelitian, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan hasil 

dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kinerja reksadana konvensional dan syariah dengan jenis reksadana 

campuran tidak terdapat perbedaan untuk solusi alternatif investasi. 

2. Kinerja reksadana konvensional dan reksadana syariah dengan jenis 

pendapatan tetap terdapat perbedaan untuk solusi alternatif investasi. 

Dengan menggunakan rumus CV maka dapat disimpulkan untuk solusi 

alternatif investasi sebaiknya menggunakan reksadana syariah dengan 

jenis pendapatan tetap sebagai solusi alternatif investasi. 

3. Kinerja reksadana konvensional dan reksadana syariah dengan jenis 

saham terdapat perbedaan untuk solusi alternatif investasi. Dengan 

menggunakan rumus CV maka dapat disimpulkan untuk solusi alternatif 

investasi sebaiknya menggunakan reksadana konvensional dengan jenis 

saham sebagai solusi alternatif investasi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Peneliti Selanjutnya 

1. Pada penelitian ini data yang diolah menggunakan pengukuran 

Sharpe sebaiknya untuk hasil yang lebih baik dapat menggunakan 

pengukuran Treynor dan pengukuran Jensen sebagai pengukur 

kinerja yang lebih baik antara kinerja reksadana konvensional dan 

reksadana syariah. 

2. Data yang digunakan lebih baik menggunakan data propektus 

reksadana konvensional dan reksadana syariah yang dilakukan oleh 

manajer investasi sehingga data penelitian yang dilakukan dapat 

menghasilkan solusi alternatif investasi terhadap investor. 

2. Investor 

1. Solusi investasi untuk investor adalah investor lebih baik 

menginvetasikan dananya ke jenis reksadana campuran di dua 

reksadana yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah 

karena pada penelitian ini tidak terdapat perbedaan kinerja antara 

reksadana konvensional dan reksadana syariah. 

2. Investor lebih baik menginvetasikan dananya ke jenis reksadana 

syariah dengan jenis reksadana pendapatan tetap karena penelitian 

ini terdapat perbedaan kinerja antara reksadana konvensional dan 

reksadana syariah. Hasil nilai CV mengukur untuk solusi alternatif 

investasi dan hasil nilai CV antara reksadana konvensional dan 

reksadana syariah yang lebih baik untuk menjadi solusi alternatif 

investasi adalah nilai CV terkecil yaitu reksadana syariah dengan 

jenis reksadana pendapatan tetap. 
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3. Investor lebih baik menginvetasikan dananya ke jenis reksadana 

konvensional dengan jenis reksadana saham karena penelitian ini 

terdapat perbedaan kinerja antara reksadana konvensional dan 

reksadana syariah. Hasil nilai CV mengukur untuk solusi alternatif 

investasi dan hasil nilai CV antara reksadana konvensional dan 

reksadana syariah yang lebih baik untuk menjadi solusi alternatif 

investasi adalah nilai CV terkecil yaitu reksadana konvensional 

dengan jenis reksadana saham. 
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