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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pasar modal merupakan wahana alternatif untuk mempertemukan pihak 

yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. 

Di pasar modal juga memungkinkan para pemodal untuk mempunyai berbagai 

pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. 

 Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat 

investor, khususnya investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak 

waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Menurut 

Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 pasal 1 ayat (27) 

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek 

oleh manajer investasi. Oleh karena itu dalam membentuk portofolio investasi 

yang baik seorang manajer investasi perlu melakukan pengelolaan secara baik 

agar menghasilkan return yang maksimal. Pengelolaan portofolio yang pada 

dasarnya merupakan bentuk manajemen dimana bagian yang terpenting adalah 

pemilihan dan pembentukan portofolio optimal (Husnan, 2011). Portofolio 

optimal dipilih dari sekumpulan portofolio yang efisien. Investor memilih 

portofolio yang memberi kepuasan melalui resiko dan return, dengan memilih 

sekuritas yang beresiko. Portofolio optimal merupakan sesuatu yang unik atas 
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investasi pada aset beresiko. Investasi yang realistik akan melakukan investasi 

tidak hanya pada satu jenis investasi, akan tetapi melakukan diversifikasi pada 

berbagai investasi dengan pengharapan akan meminimalkan resiko dan 

memaksimalkan return. Namun informasi yang dihasilkan dari analisis 

portofolio bersifat jangka pendek. 

 Kinerja suatu portofolio dapat menurun setiap saat, baik dipengaruhi 

kondisi pasar maupun faktor lainnya. Kondisi pasar sekarang yang perlu 

dipantau adalah kondisi makro ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, politik, 

sosial dan keamanan, serta perubahan keadaan dan preferensi investor. Jika 

suatu portofolio sudah tidak optimal, maka portofolio tersebut perlu 

diseimbangkan agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan 

lingkungan investor yang berubah-ubah (Hartono, 2009). Dalam teori capital 

market yang di teliti William Sharpe, Jack treynor dan Michael jensen perlu 

dilakukan penelitian terhadap return dengan risiko secara bersamaan dengan 

megembangkan parameter pengukuran kinerja portofolio. Parameter dikenal 

dengan penilaian kinerja komposit (risk adjusted), yang berarti investor harus 

mempertimbangkan realized return dan risk pada saat melakukan evaluasi 

portofolionya.  

 Ketiga pengukuran kinerja ini dinamakan ukuran kinerja Sharpe, kinerja 

Treynor dan kinerja Jensen. Ketiga pengukuran kinerja tersebut 

mengasumsikan adanya hubungan linear antara pengembalian (return) 

portofolio dengan pengembalian dari beberapa index pasar. Ketiga model 

tersebut mendasarkan analisisnya pada return masa lalu untuk 
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memprediksikan return dan resiko masa datang (Samsul, 2006). Pengukuran 

kinerja portofolio saham dapat dipermudah dengan menggunakan suatu 

proksi. Proksi tersebut dapat berdasarkan jenis industri emiten, seperti 

manufaktur atau perbankan, serta dapat juga menggunakan indeks pasar. 

Indek yang sering digunakan sebagai dasar pembentukan portofolio saham 

adalah IHSG. Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  situs  resmi  

Otoritas Jasa Keuangan pada akhir triwulan I-2016, Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan sebesar 5,49% menjadi 4.845,371. 

Meningkatnya IHSG memberikan dampak positif terhadap kinerjasuatu 

portofolio saham. 

 Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai pengukuran kinerja 

portofolio saham diantaranya Saputra (2015) dalam hasil penelitiannya 

mengukur kinerja portofolio saham menggunakan risk adjusted return. 

Anggoro, Anantadjaya, Sibarani (2012) dalam penelitiannya menghitung 

persistensi kinerja reksadana dengan menggunakan risk adjusted return. 

Andika (2014) juga mendukung penelitian ini dalam mengukur kinerja dengan 

menggunakan model risk adjusted return yaitu dengan indeks sharpe, indeks 

treynor dan indeks jensen. 

 Manajer investasi mengelola portofolio dengan membeli dan menjual 

saham. Keuntungan diperoleh dari kenaikan atau penurunan saham-saham. 

Saham  merupakan  jenis  reksadana  dengan  potensi keuntungan paling 

tinggi  dan mempunyai risiko  yang lebih tinggi dibanding reksadana  jenis  

lain. Reksadana  saham  menanamkan  dana  yang dikelolanya  sekurang-
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kurangnya  80%  berbentuk  saham  atau  ekuitas  yang mempunyai  risiko  

tinggi.  Meskipun  memiliki  risiko  tinggi,  investor  lebih tertarik melihat 

potensi keuntungan yang mampu dihasilkan oleh saham. 

 Reksadana pendapatan tetap juga melakukan investasi sekurang-kurangnya 

80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. 

Umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, 

obligasi, dan instrument lain. Reksadana pendapatan tetap merupakan salah 

satu upaya melakukan investasi yang paling baik dalam jangka waktu 

menengah atau jangka panjang (>3tahun). Salah satu indikator bagi investor 

adalah bahwa investasi pada rekasadana pendapatan tetap dapat memberikan 

tikat pengembalian yang relatif stabil dengan risiko yang sesuai dengan 

preferensi risiko mereka. Indikator tersebut berupa penelitian kinerja 

reksadana yang di tinjau dari tingkat pengembalian (return) dan risiko yang 

dikandung  reksadana pendapatan tetap. Berdasarkan  informasi  yang  

diperoleh  dari  situs  resmi  Otoritas  Jasa Keuangan,  total  NAB  Reksa  

Dana  pendapatan tetap mencatat adanya peningkatan total Nilai Aktiva Bersih 

sampai Triwulan I 2016 sebesar 55,18 triliun pada pencataan sebelumnya di 

triwulan III 2015 sebesar 45,96 triliun . Hal ini menunjukan bahwa selain 

portofolio saham reksadana pendapatan tetap juga diminati oleh para investor. 

Perubahan dari NAB dapat dijadikan indikator kinerja reksadana pendapatan 

tetap apakah nilainya positif (meningkat) atau negatif (menurun). Salah satu 

faktor keberhasilan reksadana pendapatan tetap adalah adanya kontinuitas 
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pendapatan yang akan diperoleh para investor. Akan tetapi ada risiko yang 

harus dihadapi oleh investor yaitu bubarnya perusahaan reksadana tersebut.  

 Penilaian kinerja reksadana pendapatan tetap adalah tahapan terakhir 

dalam proses manajemen investasi, tentunya akan dipilih reksadana yang 

memiliki kinerja baik dan menghasilkan return diatas produk lain. Keputusan 

tersebut dapat diambil setelah melakukan penelitian menggunakan beberapa 

metode. Dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pengukuran yaitu 

metode Sharpe, Treynor dan Jensen. Apabila dari ketiga metode tersebut 

memiliki rata-rata return yang lebih tinggi dibandingkan dengan risk free rate 

yang dalam hal ini adalah SBI dan bernilai positif, maka reksadana tersebut 

memiliki kinerja lebih baik. Penelitian ini menggunakan data bulanan 

Reksadana Pendapatan Tetap di Indonesia periode 2013–2015. Pengukuran 

kinerja dilakukan dengan pengukuran tingkat pengembalian (investment 

return measures).  

 Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja portofolio saham 

dengan reksadana pendapatan tetap serta menentukan kinerja reksdana yang 

terbaik. Metode pengukuran kinerja reksadana yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode sharpe, metode treynor dan metode jensen. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda yang 

dipergunakan untuk mencari perbedaan, baik antara dua sampel data atau 

beberapa sampel data. Jika data normal maka menggunakan uji statistik 

parametrik berupa uji beda dua rata-rata (Independent Sample T-test), 

sedangkan jika distribusi data tidak normal dilanjutkan dengan uji statistik non 
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parametric, yaitu uji Mann-Whitney. Dalam penelitian ini permasalahan yang 

disampaikan adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

portofolio saham dengan kinerja reksadana pendapatan tetap berdasarkan 

metode sharpe, treynor dan jensen.  

 Penelitian  ini  menggunakan  data  bulanan berupa nilai  aktiva  bersih  

(NAB),  Indeks  Harga saham  Gabungan  (IHSG),  dan  suku  bunga (SBI) 

yang aktif beroprasi selama Januari 2013 sampai Desember 2015 serta 

memiliki return positif. Manajer  investasi  menggunakan  IHSG yang  

dikeluarkan  Bursa  Efek  Indonesia (BEI) untuk  dijadikan  pembanding 

(Hartono, 2014). Melihat perkembangan kinerja reksa dana yang tidak stabil 

maka penting bagi investor secara berkala menilai kinerja reksadana untuk 

menjaga nilai kekayaan  investor tidak menurun. Untuk mengetahui portofolio 

reksadana yang optimal maka harus dilakukan pengukuran kinerja reksadana 

dengan bermacam metode yang dapat dilakukan dalam mengukur kinerja 

reksadana. Pengukuran kinerja reksadana yang secara khusus mengukur risk 

dan return dari portofolio investasi (reksadana) yang bersangkutan. Beberapa 

metode yang digunakan dalam evaluasi kinerja reksadana antara lain metode 

Sharpe, metode Treynor dan metode Jensen. Ketiga metode  tersebut  

mempunyai  karakteristik  yang  berbeda-beda sehingga para investor dapat 

menilai kinerja portofolio saham dan kinerja reksadana pendapatan tetap. 

Metode Sharpe menggunakan risiko individu (standar deviasi) sebagai dasar 

pengujiannya.  Metode Treynor lebih menekankan pada beta, sedangkan 

metode Jensen    menggunakan  alpha  sebagai dasar pengujiannya (Wahdah, 
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2012). Dengan  adanya  tiga  metode  yang  mempunyai  karakteristik yang  

berbeda,  maka  para  investor  dapat  menilai  kinerja  sebuah  reksadana. 

 Penelitian ini sendiri merupakan replikasi dari penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Juwita, Wijaya (2014), Saputra (2015), Andika (2014). 

Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah Analisis Kinerja Reksadana 

Saham dan Kinerja Reksadana Terproteksi oleh Juwita, Wijaya (2014), 

Analisis Komparasi Kinerja Reksadana Saham dan Pendapatan Tetap dengan 

Menggunakan Metode Sharpe dan Treynor pada Bursa Efek Indonesia oleh 

Saputra (2015), dan Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Menggunakan 

Metode Sharpe, Jensen dan Treynor oleh Andika (2014), sedangkan dalam 

penelitian ini dengan Kinerja Komparasi Portofolio Saham dan Reksadana 

Pendapatan Tetap di Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015 serta menambahkan metodenya (sharpe, treynor 

dan jensen). Populasi dari penelitian ini adalah portofolio saham dan 

reksadana pendapatan tetap di perusahaan perbankan yang telah listing selama 

periode 2013-2015 motede pengambilan ini menggunakan purposive 

sampling. 

 Alasan peneliti memilih perusahaan perbankan karena perbankan 

merupakan salah satu sektor yang sangat vital bagi suatu negara, disanalah 

jantung perekonomian suatu negara berada. Pengelolaan perbankan ini diatur 

dan diawasi oleh pemerintah. Fungsi dari perbankan yaitu intermediary 

institusion yaitu lembaga yang mampu memberikan dana dari pihak unit 

ekonomi yang kelebihan dana kepada pihak ekonomi yang mengalami defisit. 
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Hal tersebut tentunya memberikan kepercayaan dan nilai positif di mata 

masyarakat. Perkembangan harga saham yang fluktuatif juga menarik peneliti 

untuk meneliti sektor perbankan. Dari penjelasan latar belakang masalah yang 

telah dipaparkan diatas, maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul 

“ANALISIS PERBEDAAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DAN 

KINERJA REKSADANA PENDAPATAN TETAP DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN DI 

PERUSAHAAN PERBANKAN TAHUN 2013-2015”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  latar belakang  yang  telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio 

saham dengan kinerja reksadana pendapatan tetap di perusahaan 

perbankan dengan menggunakan metode sharpe tahun 2013-2015? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio 

saham dengan kinerja reksadana pendapatan tetap di perusahaan 

perbankan dengan menggunakan metode treynor tahun 2013-2015? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio 

saham dengan kinerja reksadana pendapatan tetap di perusahaan 

perbankan dengan menggunakan metode jensen tahun 2013-2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Mengetahui perbedaan signifikan kinerja portofolio saham dengan kinerja 

reksadana pendapatan tetap di perusahaan perbankan dengan 

menggunakan metode sharpe tahun 2013-2015. 

2. Mengetahui perbedaan signifikan kinerja portofolio saham dengan kinerja 

reksadana pendapatan tetap di perusahaan perbankan dengan 

menggunakan metode treynor tahun 2013-2015. 

3. Mengetahui perbedaan signifikan kinerja portofolio saham dengan kinerja 

reksadana pendapatan tetap di perusahaan perbankan dengan 

menggunakan metode jensen tahun 2013-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

acuan agar perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. 

2. Bagi Investor 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi masukkan dan pertimbangan 

bagi  investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi. 
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3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

wawasan atau  pengetahuan dan pandangan mengenai kinerja reksadana 

yang optimal dengan  metode Sharpe, Treynor dan Jensen. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini menjadi bukti dari penerapan teori yang 

diperoleh selama proses perkuliahan, khususnya dibidang manajemen 

keuangan dan sebagai syarat guna mencapai sarjana S1. 
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