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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Setelah penulis meneliti dan membahas mengenai topik antara Reksa Dana 

dan Deposito, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat pengembalian ( return ) yang diperoleh Reksa Dana 

o Produk ABN AMRO Dana Hasil Berkala dengan manajer investasi PT. 

ABN AMRO diperoleh rata-rata return ( April 2003 -  Maret 2005 ) 

sebesar 0.88 % per bulan. 

o Produk Pendapatan Tetap Abadi dengan manajer investasi PT. Bahana 

TCW diperoleh rata-rata return ( April 2003 – Maret 2005 ) sebesar 1.06% 

per bulan. 

o Produk Dana Tetap Optima dengan manajer investasi PT. Danareksa 

diperoleh rata-rata return ( Juni 2003 – Mei 2005 ) sebesar 0.89 % per 

bulan. 

o Produk Schroders Dana Mantap Plus dengan manajer investasi PT. 

Schroders diperoleh rata-rata return ( April 2003 – Maret 2005 ) sebesar 

0.47 % per bulan. 

Jika dibandingkan antara keempat produk diatas selama 24 bulan rata- rata 

return yang paling besar diperoleh produk Pendapatan Tetap Abadi sebesar 

1.06 % per bulan dengan komposisi alokasi dana investasi Obligasi Negara 

sebesar 50.07 %, Obligasi Korporasi sebesar 41.46 % dan pasar uang sebesar 

8.47 %. Dan rata-rata return yang terkecil diperoleh produk Schroders Dana 
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Mantap Plus sebesar 0.47% dengan komposisi alokasi dana investasi Obligasi 

Negara sebesar 80.65 %, obligasi Korporasi sebesar 0.42 % dan pasar uang 

sebesar 18.93 %. 

Jadi semakin besar komposisi alokasi dana investasi obligasi Negara maka 

kemungkinan semakin kecil tingkat pengembalian yang akan diperoleh            

( return ). 

2. Tingkat pengembalian yang diperoleh di Reksa Dana jika dibandingkan 

dengan tingkat pengembalian yang diperoleh Deposito, diperoleh 

o  Return ABN AMRO Dana Hasil Berkala 0.24 % di atas suku bunga 

deposito. 

o Return Pendapatan Tetap Abadi 0.42 % di atas suku bunga deposito. 

o Return Dana Tetap Optima 0.25 % di atas suku bunga deposito.  

o Return Schroders Dana Mantap 0.17 % di bawah suku bunga deposito. 

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian         

( return ) yang diperoleh di Reksa Dana adalah lebih besar daripada tingkat 

pengembalian ( suku bunga ) yang diperoleh di Deposito. 

3. Risiko yang diterima Reksa Dana dapat bervariasi  

o produk ABN AMRO Dana Hasil Berkala risiko yang diperoleh adalah 

dapat menyimpang sebesar ±   0.30 %. 

o Produk Pendapatan Tetap Abadi risiko yang diperoleh adalah dapat 

menyimpang sebesar ±  0.33 %. 

o Produk Dana Tetap Optima risiko yang diperoleh adalah dapat 

menyimpang sebesar ±  0.16 %. 
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o Produk Schroders Dana Mantap Plus risiko yang diperoleh adalah dapat 

menyimpang sebesar ±  0.94 %. 

Jika dibandingkan dengan deposito yang tingkat  risikonya 0 %, maka 

investasi pada Reksa Dana memiliki risiko yang lebih tinggi. Dengan kata lain 

deposito jauh lebih aman daripada Reksa Dana, tetapi return Reksa Dana 

secara umum lebih tinggi daripada deposito. 

 

5.2. Saran 

1. Penulis menyarankan agar sebelum calon nasabah tertarik untuk 

menginvestasikan dananya, nasabah harus terlebih dahulu mengetahui 

komposisi alokasi dana investasi daripada Reksa Dana tersebut dan juga aset 

teratas dalam portofolio  Reksa Dana. 

2. Sebelum memilih jenis Reksa Dana, calon nasabah perlu mempertimbangkan 

karakteristik risiko dari Reksa Dana yang akan dipilih karena high return- 

high risk. 

 


