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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

  Penelitian mengenai analisis kinerja portofolio optimal 

turunan dengan menggunakan metode Model Indeks Tunggal dan 

juga analisis kinerja indeks pasar modal ini menggunakan indeks 

BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25 sebagai obyek penelitian.  

Pemilihan obyek penelitian ini didasarkan pada karakteristik masing-

masing indeks yaitu emiten yang terdaftar didalamnya memiliki 

karakteristik aset, rasio keuangan, likuiditas, kapitalisasi pasar.   

  Melalui proses analisis data berdasarkaan metode Model 

Indeks Tunggal (Single Index Model) dapat diketahui sekuritas-

sekuritas mana saja yang optimal dalam suatu portofolio pada 

masing-masing pengumuman.  Masing-masing sekuritas optimal 

tersebut memiliki proporsi dana yang telah diperhitungkan sehingga 

dana yang dimiliki untuk berinvestasi dapat terdistribusi dengan baik 

dan menghasilkan laba yang maksimum dengan tingkat risiko 

tertentu.  Besar return dari portofolio optimal turunan dan juga 

indeks pasar tersebut dapat diketahui kinerja baik buruknya dengan 

menggunakan Sharpe measure.   
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  Berdasarkan dari hasil pengolahan dan pengujian data serta 

analisis pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan 

hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :  

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal yang 

diturunkan dari Indeks BISNIS-27 secara signifikan pada periode 

pengumuman tahun 2012 – 2017. 

2. Tidak terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal yang 

diturunkan dari Indeks PEFINDO25 yang ssignifikan pada 

periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

3. Terdapat perbedaan kinerja Indeks BISNIS-27 yang signifikan 

pada periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

4. Terdapat kinerja Indeks PEFINDO25 yang signifikan  pada 

periode  pengumuman tahun 2012 – 2017. 

5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

portofolio optimal yang diturunkan dari Indeks BISNIS-27 dan 

portofolio optimal yang diturunkan dari Indeks PEFINDO25 

pada periode pengumuman tahun 2012 – 2017. 

6. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio 

optimal yang diturunkan dari Indeks BISNIS-27 dengan kinerja 

Indeks BISNIS-27 pada periode pengumuman tahun 2012 – 

2017. 

7. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

portofolio optimal yang diturunkan dari Indeks PEFINDO25 
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dengan kinerja Indeks PEFINDO25 pada  periode pengumuman 

tahun 2012 – 2017. 

8. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja indeks 

BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25 pada periode pengumuman 

tahun 2012 – 2017. 

 

  Berbagai hasil dari pengujian hipotesis yang ada dalam 

penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan umum yaitu kinerja  

pada portofolio optimal turunan indeks BISNIS-27 dan indeks 

PEFINDO25 cenderung stabil dan tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan antar portofolio pengumuman, namun pada kinerja indeks 

BISNIS-27 dan indeks PEFINDO25 memiliki perbedaan yang 

signifikan antar pengumuman.  Hal ini dapat terjadi dikarenakan 

portofolio optimal turunan indeks berisikan sekuritas-sekuritas yang 

optimal sehingga menghasilkan return yang lebih baik dibandingkan 

return indeks pasar yang mencakup harga sekuritas seluruhnya.   
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5.2.  Saran 

1. Bagi Praktisi 

 Dapat menilai dan mengetahui besar return suatu saham 

sekuritas maupun portofolio dan bagaimana kinerja dari suatu 

portofolio saat ingin melakukan investasi.  Sesuai dengan hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu portofolio yang 

optimal belum tentu memberikan kinerja dan return yang baik 

sehingga perlu peninjauan lebih lanjut. 

 

2. Bagi Akademisi 

 Bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian 

ini akan lebih baik jika dapat melakukan penilaian kinerja 

portofolio pada jangka waktu yang lebih panjang dan terkini 

dengan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa / events yang ada 

sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih aktual. 

 

 

 

 

 


