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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1.  Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis data dan pengujian hipotesis 

pengaruh Indeks LQ45, IHSG dan Suku Bunga BI terhadap Kinerja 

Reksa Dana Saham, pada 37 perusahaan Reksa Dana Saham periode 

Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara bersama-sama (pengujian secara simultan), diketahui bahwa 

tingkat signifikansi 0.0000 < 0.05. dengan demikian bearti Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa Indeks LQ45, IHSG dan 

Suku Bunga BI mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

Kinerja Reksa Dana Saham. 

2. Secara individual (pengujian secara parsial), diketahui bahwa 

tingkat signifikansi 0.0009 > 0.05. dengan demikian Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya bahwa Indeks LQ45 mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja Reksa Dana Saham. 

3. Secara individual (pengujian secara parsial), diketahui bahwa 

tingkat signifikansi 0.0000 > 0.05. dengan demikian Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya bahwa IHSG mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja Reksa Dana Saham. 

4. Secara individual (pengujian secara parsial), diketahui bahwa 

tingkat signifikansi 0.0000 > 0.05. dengan demikian Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya bahwa Suku Bunga BI mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja Reksa Dana Saham. 

5. Melalui uji koefisien determinasi (R
2
), diketahui dengan nilai 

Adjusted R-Square yang menunjukan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh variabel independent (Indeks LQ45, IHSG dan Suku 

Bunga BI) terhadap variabel dependent (Kinerja Reksa Dana 

Saham) sebesar 5,63% sedangkan sisanya sebesar 94,37% 
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dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di 

masukan dalam model penelitian ini. 

 

V.2. Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan beberapa hal antara 

lain sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahakan jumlah Variabel 

independent agar dapat mengetahui lebih luas pengaruh Reksa Dana 

Saham terhadap variabel diluar penelitian ini.  

2. Investor sebaiknya memilih Reksa Dana Saham berdasarkan 

peringkat yang dihasilkan oleh metode Sharpe. 

3. Jika ingin berinvestasi pada Reksa Dana Saham disarankan untuk 

memilih Panin Dana Maksima karena return yang dihasilkan lebih 

tinggi dibandingakan Indeks LQ45, IHSG dan Suku Bunga BI. 
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