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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Investasi 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 

mendatang. Pengertian investasi yang lebih luas membutuhkan aktiva 

yang produktif untuk mengubah satu unit konsumsi yang ditunda untuk 

dihasilkan menjadi lebih dari satu unit konsumsi mendatang. Dengan 

demikian pengertian investasi menurut Hartono (2013) yaitu penundaan 

konsumsi sekarang untuk di masukan ke aktiva produktif selama periode 

waktu tertentu. Menurut Tandelilin (2014) invesatasi adalah komitmen 

atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini 

dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. 

 Untuk mencapai efektifitas dan efesiensi dalam keputusan maka 

diperlukan ketegasan akan tujuan yang di harapkan. Begitu pula hal-hal 

dalam bidang investasi menurut Fahmi (2013) tujuan investasi yaitu: 

a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. 

b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan 

(profit actual). 

c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. 

d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 
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Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk 

menghasilkan sejumlah uang. Menurut Tandelilin (2014) tujuan investasi 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan moneter, yang bisa diukur 

dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini 

pendapatan masa datang. Dengan adanya investasi maka perusahaan 

mengharapkan beberapa keuntungan yakni terjaminnya manajemen kas, 

terciptanya hubungan yang erat dan memperkuat posisi keuangan suatu 

perusahaan.  

 Aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan akan dijadikan 

sebagai dasar penilaian manajemen kas perusahaan. Penilaian kinerja 

perusahaan ini sebagian atau seluruhnya dapat dinilai dari penggunaan kas 

untuk investasi. Investasi tetap merupakan sarana dalam menentukan 

posisi keuangan dalam perusahaan. Banyak negara-negara yang 

melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi 

baik domestik maupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah 

sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu 

negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang di hasilkan, 

penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.  

 

2. Reksadana  

 Reksadana merupakan wadah dan pola pengelolaan dana modal 

bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen 

investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan 
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reksadana. Reksa  Dana juga merupakan  lembaga yang bergerak di bidang 

investasi atau sering  pula  disebut  perusahaan investasi  (investment  

company). Nofie Iman dalam  Marojahan et al. (2014) menjelaskan bahwa 

reksadana adalah produk investasi  yang mengumpulkan uang dari 

berbagai individu yang jumlahnya juga bervariasi, yang nantinya 

kumpulan dana ini akan dikelola  secara  kolektif  oleh  manajer  investasi  

yang  memiliki  pengetahuan  dan pengalaman  yang  matang  dalam  

investasi. Dengan  adanya  pengumpulan,  dana yang terkumpul akan 

bernilai cukup besar untuk dapat didiversifikasikan ke dalam instrumen 

investasi yang besar seperti saham, obligasi, atau surat berharga. 

a. Jenis-jenis Reksadana 

Jenis-jenis reksadana menurut Darmadji (2011) adalah sebagai 

berikut:  

1) Reksadana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funitd) Reksadana 

pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi 

sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke 

dalam efek yang bersifat hutang. Efek yang bersifat hutang 

umumnya memberikan penghasilan yang bersifat bunga (bagi 

hasil), seperti deposito, obligasi yang bersifat syariah, SBI, dan 

instrumen lainnya. 

2) Reksdana Campuran (Disretionary Funitd/Mixed Funitd) 

 Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan 

investasinya dalam bentuk efek hutang maupun ekuitas dengan 
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porsi alokasi yang lebih fleksibel. Artinya, melihat sisi 

fleksibilitasnya baik dalam pemilihan jenis investasi (saham, 

obligasi, deposito atau efek lainnya) serta komposisi alokasinya, 

reksadana campuran dapat berorientasi pada saham, obligasi atau 

pasar uang. 

3) Reksadana Pasar Uang 

Reksadana pasar uang  adalah reksadana yang investasinya 100% 

pada efek pasar uang. Efek pasar uang adalah efek-efek yang 

berjangka kurang dari satu tahun. Pada umumnya, instrumen atau 

efek yang termasuk dalam kategori ini adalah meliputi deposito, 

SBI, obligasi serta efek hutang lainnya dengan jatuh tempokurang 

dari satu tahun. Reksadana pasar uang memiliki tingkat resiko 

paling rendah, tetapi keuntungan yang didapat juga sangat 

terbatas. 

4) Reksadana Saham 

Reksadana saham  adalah reksadana yang melakukan investasi 

sekurang kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke 

dalam efek yang bersifatekuitas (saham). Efek saham pada 

umumnya memberikan saham hasil yang lumayan tinggi, berupa 

capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham dan 

deviden. Reksadana saham biasanya dinikmati oleh investor yang 

mengerti. 
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5) Reksadana Indeks 

Reksadana indeks merupakan reksadana yang komposisi 

portofolionya di susun menyerupai suatu indeks tertentu sehingga 

return yang di berikan akan setara dengan indeks yang diikutinya. 

6) Reksadana Terproteksi 

Reksadana terproteksi merupakan reksadana yang waktu 

pembeliannya di tentukan oleh MI yang menerbitkan dan 

penjualannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 

tertentu. Jika melakukan penjualan sebelum jangka waktu yang 

telah di tentukan maka akan dikenakan pinalty yang cukup besar. 

 

b. Manfaat Reksadana 

Manfaat Reksadana menurut Darmadji (2011) adalah sebagai berikut:  

1) Besarnya  dana yang dikelola oleh reksa  dana  memungkinkan 

pengelola  untuk mendiversifikasi investasinya ke berbagai jenis 

efek (saham, obligasi, pasar uang) tidak tergantung pada satu  atau 

beberapa instrumen saja sehingga ada penyebaran risiko. 

2) Biaya relatif akan lebih kecil, karena dikelola secara profesional 

sehingga  akan  menciptakan efisiensi dalam pengelolaannya. 

3) Sebagai pemilik reksadana saham dapat  memonitor perkembangan 

NAB reksa dana secara rutin. 

4) Adanya Manajer Investasi yang mengelola portofolio  secara 

profesional. 
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5) Dan yang terakhir, yaitu likuiditas yang ada pada produk reksadana 

 terjamin. 

c. Sifat-sifat Reksadana 

Sebagian besar reksadana  yang ditawarkan  kepada  masyarakat 

menurut Darmadji (2011) adalah sebagai berikut:  

1. Reksadana  bersifat  terbuka  (open-end investment companies) 

Adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan 

manajemen investasi yang menerbitkan tanpa melalui mekanisme 

perdagangan di Bursa Efek. Harga jualnya biasanya sama dengan 

Nilai Aktiva Bersih. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini 

adalah merupakan reksadana terbuka. 

2. Reksadana bersifat  tertutup (closed-end investment companies) 

Adalah reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada 

perusahaan manajemen investasi yang menerbitkan. Unit 

penyertaannya reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali 

kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa 

Efek. Harga jualnya bisa diatas atau di bawah Nilai Aktiva 

Bersihnya. 

 

d. Risiko Reksadana (Risk) 

Dana  yang  terkumpul  dalam  reksadana akan diinvestasikan 

dalam bentuk  surat  berharga  seperti  saham, obligasi, surat 

pengakuan hutang, surat berharga  komersial  dan  tanda  bukti hutang  
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lainnya.  Investasi  dalam  reksa dana  akan  memiliki  komposisi  dan 

hasil  yang  sesuai  dengan  karakteristik risiko dari surat berharga 

yang terdapat dalam portofolio  reksa  dana  tersebut. 

 

e. Kinerja Reksadana 

Dalam  melakukan  penilaian  kinerja terdapat dua cara yaitu : 

1) Melakukan  perbandingan langsung (direct comparison) 

Salah satu cara membandingkan kinerja suatu portofolio adalah 

dengan membandingkan dengan portofolio lainnya yang 

mempunyai risiko kurang lebih sama. Suatu portofolio yang 

memberikan tingkat keuntungan lebih baik kalau ternyata juga 

mempunyai risiko yang lebih tinggi. 

2) Menggunakan parameter tertentu (one parameter performance 

measure) 

Perlu dikaitkan dengan risiko penggunaan ukuran tertentu 

dilakukan menggunakan parameter-parameter seperti excess 

return to standard deviation, differential return apabila risiko 

diukur dengan deviasistandar, excess return to beta, differential 

return apabila risiko diukur dengan beta. 

 

3. Portofolio 

a. Pengertian Portofolio 

Portofolio adalah sekumpulan proyek atau kombinasi 

investasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengurangi risiko 

Analisis Perbedaan Kinerja..., Dinar Wiharti, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



 
 
 
 
 

 

18 
 

(Kamaludin, 2011). Tujuan yang mendasar dari portofolio adalah 

untuk mendapatkan alokasi yang optimal diantara aktiva-aktiva yang 

berbeda. Kombinasi tersebut bisa berupa aktiva riil berupa emas, 

perak, real assets maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga 

bukti kepemilikan suatu perusahaaan atau saham. Pembentukan 

portofolio  merupakan identifikasi saham-saham mana yang akan 

dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-

masing saham tersebut,  pemilihan banyak saham atau diversifikasi 

dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. 

Dalam suatu investasi ada dua kelompok risiko besar, yaitu 

risiko sistematis (systematic risk) dan risiko tidak sistematis 

(unsystematic risk).  Apabila risiko sistematis muncul dan terjadi, 

maka semua jenis saham akan terkena dampaknya sehingga investasi 

dalam satu jenis saham atau lebih tidak dapat mengurangi kerugian, 

contoh risiko sistematis adalah kenaikan inflasiyang tajam, kenaikan 

tingkat bunga dan siklus ekonomi. Untuk mengurangi risiko sistematis, 

investor dapat melakukan lindung nilai (hedging) di futures market 

atau di option market, atau dengan cara lain yaitu memehami perilaku 

siklus ekonomi dan tanda-tanda awal (leading indicator) pergantian 

siklus ekonomi. Risiko tidak sistematis atau risiko spesifik hanya 

berdampak terhadap suatu saham atau sektor tertentu, contoh risiko 

tidak sistematis adalah peraturan pemerintah mengenai larangan 

ekspor dan impor semen, sehingga memepengaruhi perusahaan yang 
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bergerak dibidang properti, untuk mengurangi risiko tidak sistematis, 

investor dapat melakukan investasi lebih dari satu saham dari 

bermacam sektor, sehingga jika satu jenis saham merugi, masih ada 

jenis saham lain yang beruntung (Samsul, 2006). 

Investor yang rasional akan memilih portofolio yang efisien, 

penentuan portofolio efisien merupakan hal terpenting yang harus 

diperhatikan dalam menentukan portofolio optimal. Portofolio yang 

efisien, merupakan portofolio yang menawarkan risiko terendah 

dengan tingkat return tertentu atau menawarkan tingkat return terbesar 

dengan risiko tertentu. Asumsi yang melekat pada portofolio efisien 

adalah semua investor tidak menyukai risiko (risk averse), sedangkan 

asumsi pada portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih seorang 

investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio 

efisien.  

Portofolio dikategorikan efisien apabila memiliki tingkat 

risiko yang sama, mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih 

tinggi, atau mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama, 

tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Sedangkan portofolio optimal 

merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak 

pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien. Investor 

memilih portofolio yang memberi kepuasan melalui risiko dan return, 

dengan memilih sekuritas yang berisiko. Portofolio optimal merupakan 

sesuatu yang unik atas investasi pada aset berisiko. Investasi yang 
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realistik akan melakukan investasi tidak hanya pada satu jenis 

investasi, akan tetapi melakukan diversifikasi pada berbagai investasi 

dengan pengharapan akan meminimalkan risiko dan memaksimalkan 

return. 

 

b. Return dan Risiko Portofolio 

Return merupakan suatu tingkat pengembalian yang 

diperoleh investor setelah melakukan proses investasi. Ada dua jenis 

return yaitu return realisasian dan return ekspektasian. Return 

realisasian merupakan return yang sudah terjadi atau sudah diperoleh 

oleh investor, sedangkan return ekspektasian merupakan return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa mendatang. Return 

portofolio merupakan rata-rata tertimbang return dari return-return 

seluruh sekuritas tunggal. Return realisasian portofolio adalah rata-rata 

tertimbang dari return-return realisasian tiap-tiap sekuritas tunggal 

didalam portofolio, sedangkan return ekspektasian portofolio adalah 

rata-rata tertimbang dari return-return ekspektasian tiap-tiap sekuritas 

tunggal didalam portofolio tersebut (Hartono, 2009). 

Risiko merupakan suatu yang harus diterima investor 

berkaitan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang 

diterima dengan yang diekspektasikan. Risiko portofolio adalah risiko 

investasi dari sekelompok saham dalam portofolio atau sekelompok 

instrumen keuangan dalam portofolio. Risiko portofolio dapat dihitung 

sebagai risiko harian, risiko mingguan, risiko bulanan dan risiko 
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tahunan, jika dihitung sebagai risiko harian maka data yang digunakan 

adalah data harian, jika dihitung sebagai risiko bulanan maka data 

yang digunakan data bulanan (Samsul, 2006). Risiko portofolio tidak 

merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh sekuritas tunggal, risiko 

portofolio mungkin lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-

masing sekuritas tunggal. Tetapi secara umum risiko mungkin dapat 

dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal kedalam 

bentuk portofolio, dengan syarat return untuk masing-masing sekuritas 

tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Salah satu pengukur 

risiko adalah deviasi standar (standard deviation) atau varian 

(variance) yang merupakan kuadrat dari deviasi standar, risiko yang 

diukur dengan ukuran ini mengukur risiko dari seberapa besar nilai 

tiap-tiap item menyimpang dari rata-ratanya. Risiko portofolio juga 

dapat diukur dengan besarnya deviasi standar atau varian dari nilai-

nilai return sekuritas-sekuritas tunggal yang ada didalamnya (Hartono, 

2009). Hubungan positif antara return dan risiko membuat dua hal ini 

tidak bisa dipisahkan dalam hal investasi, dimana semakin tinggi 

tingkat return maka akan semakin tinggi juga tingkat risiko yang ada, 

dan sebaliknya atau sering disebut high risk high return. 

 

c. Portofolio  Efisien  dan  Portofolio Optimal 

Optimal Dalam memilih portofolio, seorang investor harus  

mengevaluasi portofolio berdasarkan expected returns dan risiko yang  

diukur menggunakan  standar deviasi. Menurut Tandelilin (2011) 
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portofolio  efisien  adalah  portofolio yang menyediakan  return  

maksimal bagi  investor  dengan  tingkat  risiko tertentu,  atau  

portofolio  yang menawarkan  risiko  terendah  dengan return tertentu. 

Portofolio  optimal  adalah portofolio  yang  dipilih  investor  dari 

sekian  banyak  pilihan  yang  ada  pada portofolio  efisien. 

Investor yang rasional akan memilih portofolio yang efisien, 

Penentuan portofolio efisien merupakan hal terpenting yang harus 

diperhatikan dalam menentukan portofolio optimal. Portofolio yang 

efisien, merupakan portofolio yang menawarkan risiko terendah 

dengan tingkat return tertentu atau menawarkan tingkat return terbesar 

dengan risiko tertentu. Asumsi yang melekat pada portofolio efisien 

adalah semua investor tidak menyukai risiko (risk averse), sedangkan 

asumsi pada portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih seorang 

investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio 

efisien.  

Portofolio efisien apabila portofolio yang berada di dalam 

kelompok (set) yang layak menawarkan ke para investor ekspektasi 

return maksimum atas berbagai level risiko dan juga risiko minimum 

untuk berbagai level ekspektasi return. Efisien selalu dilihat dari segi 

biaya (cost), maka portofolio yang efisien juga melihat segi biaya yang 

paling efektif dari berbagai portofolio yang ditawarkan, karena setiap 

investor tidak menginginkan menginvestasikan dananya pada tempat-

tempat yang dianggap tidak efisien (Fahmi dan Hadi, 2011). Investor 
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memilih portofolio yang memberi kepuasan melalui risiko dan return, 

dengan memilih sekuritas yang berisiko. Portofolio optimal merupakan 

sesuatu yang unik atas investasi pada aset berisiko. Investasi yang 

realistik akan melakukan  investasi tidak hanya pada satu jenis 

investasi, akan tetapi melakukan diversifikasi pada berbagai investasi 

dengan pengharapan akan meminimalkan risiko dan memaksimalkan 

return. 

 

d. Pengukuran Kinerja Portofolio 

Kinerja  reksadana  dapat diukur dengan  hanya  menghitung  

berdasarkan laba  total  saja  (total  return)  atau  yang lebih  baik  lagi  

adalah  dengan  melibatkan juga  pengukuran  risiko.  Pengukuran 

kinerja  dengan  melibatkan  faktor  risiko memberikan  informasi  

yang  lebih mendalam  bagi  investor  tentang  sejauh mana  suatu  

hasil  atau  kinerja  yang diberikan oleh Manajer Investasi dikaitkan 

dengan  risiko  yang  diambil  untuk mencapai kinerja tersebut. Ada  

tiga  metode  pengukuran  kinerja reksa  dana  dengan  memasukkan  

unsur risiko yang sering digunakan (Pratomo dan Nugraha, 2009), 

yaitu: 

1) Ukuran Kinerja Sharpe 

Salah satu metode yang digunakan untuk membandingkan 

kinerja portofolio dengan menggunakan konsep dari Garis Pasar 

Modal/ Capital Market Line (CML) ataulebih dikenal dengan 

istilah Reward to Variability Rasio (RVAR). Pengukuran dengan 
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metode Sharpe didasarkan  atas  apa  yang disebut premium  atas 

risiko atau  risk premium. Risk premium  adalah  perbedaan 

(selisih) antara rata-rata  kinerja  yang dihasilkan oleh reksa dana 

dengan ratarata kinerja investasi yang bebas risiko (risk  free  rate). 

Pengukuran Sharpe diformulasikan sebagai  ratio  risk premium 

terhadap standar deviasi. Metode Sharpe dihitung dengan 

menggunakan rumus  (Pratomo  dan Nugraha, 2009) : 

Sp = Rp-Rf 

 Σp 

Keterangan: 

Sp  =  indeks kinerja Sharpe. 

Rp  =  return portofolio atau tingkat pengembalian pasar. 

Rf  =  return bebas risiko tingkat bunga bebas risiko. 

σp  =  total risiko yaitu hasil jumlah dari risiko sistematik dan 

risiko unsistematik. 

Jika portofolio sangat diversifikasi maka total risiko hampir 

sama dengan risikosistematik dikarenakan risiko unsistematik 

mendekati nol. Hal ini juga dapat disebut bila portofolio sama 

dengan portofolio pasar maka total risiko sama dengan risiko 

sistematis atau risiko pasar atau dapat disebut dengan beta. 

2) Ukuran Kinerja Treynor 

Treynor sebagai salah satu indeks yang digunakan untuk 

mengukur kinerja portofolio, Treynor mengansumsikan bahwa 

portofolio sangat diversifikasi dikenal dengan istilah Reward to 

Analisis Perbedaan Kinerja..., Dinar Wiharti, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



 
 
 
 
 

 

25 
 

Valatility Ratio (RVOR). Pengukuran  dengan  metode  Treynor 

juga  didasarkan  atas  risk  premium, seperti  halnya  yang  

dilakukan  Sharpe, namun  dalam  metode  Treynor digunakan  

pembagi  beta  (β)  yang merupakan  risiko  berfluktuasi  relatif 

terhadap  risiko  pasar.  Beta  dalam konsep  Capital  Asset  Pricing  

Model (CAPM)  merupakan  risiko  sistematik (juga  merupakan  

risiko  pasar  atau (market risk). Metode  Treynor  dihitung  dengan 

menggunakan  rumus  (Pratomo  dan Nugraha, 2009): 

Tp=Rp-Rf 

        βp 

Keterangan: 

Tp  = indeks kinerja Treynor. 

Rp  = return portofolio atau tingkat pengembalian pasar. 

Rf  = return bebas risiko tingkat bunga bebas risiko. 

 βp  = risiko pasar dari portofolio atau risiko sistematik portofolio. 

Dalam menghitung indeks Treynor ini maka asumsi yang 

harus diperhatikan bahwa hasilnya memberikan evaluasi pada satu 

periode, karena tingkat pengembalian portofolio dan risiko 

membutuhkan periode yang panjang. Bila periode yang 

dipergunakan cukup pendek maka risiko yang dihitung dengan 

beta memberikan hasil yang tidak wajar atau tidak representatif. 

Disamping itu asumsi normalitas dari tingkat pengembalian perlu 

juga diperhatikan. 
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3) Ukuran Kinerja Jensen 

Sebagai salah satu ukuran kinerja portofolio, Jensen sangat 

memperhatikan CAPM dalam mengukur kinerja portofolio tersebut 

yang sering disebut dengan Jesen ALPHA (differential return 

measure). Sama halnya dengan metode  Treynor, Jensen  

menggunakan  faktor  beta  (β) dalam  mengukur  kinerja  investasi 

suatu  portofolio  yang  didasarkan atas pengembangan  Capital  

Asset  Pricing Model  (CAPM). Pengukuran  dengan metode 

Jensen  menilai kinerja manajer investasi  berdasarkan  atas  

seberapa besar  manajer  investasi  tersebut mampu  memberikan  

kinerja  di  atas kinerja  pasar  sesuai  risiko  yang dimilikinya.  

Semakin  tinggi  nilai positif alfa, semakin baik kinerjanya. Metode 

Jensen dihitung dengan menggunakan rumus  (Pratomo  dan 

Nugraha, 2009): 

ap= Rp-[Rf+bp(Rm-Rf)] 

Semakin tinggi ap yang positif maka kinerja portofolionya 

semakin baik.Jensen ALPHA dapat dihitung dengan cara lain yaitu 

dengan menyederhanakanpersamaan diatas menjadi persamaan 

dibawah ini: 

Rp-Rf= ap + bp (Rm-Rf) 

Persamaan diatas memperlihatkan adalah risiko premium 

portofolio dipengaruhi oleh risiko market premium. Nilai a dan b 

pada persamaan diatas diestimasikan sesuaidengan model yang 
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dikenal dengan regresi. Oleh karenanya data asli runtun waktu dari 

portofolio, tingkat pengembalian pasar dan tingkat bunga bebas 

risiko harus tersedia. Nilai a yang tertinggi dan siginifikan 

merupakan portofolio yang terbaik dari portofolioyang ada. 

 

e. Trade-Off Ekuilibrium antara Risiko dan Return 

CAPM adalah model ekuilebrium yang meliputi dua hubungan 

penting yaitu: Capital Market Line (CML): Keadaan ekuilibrium pasar 

yang menyangkut return ekpektasi dan risiko dapat digambarkan oleh 

garis pasar modal (GPM) atau Capital Market Line (CML). Capita 

Market Line (CML) merupakan garis yang menunjukkan semua 

kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva-

aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan untuk CML adalah sebagai berikut: 

1) CML hanya terdiri dari portofolio efisien yang berisi dengan aktiva 

 aktiva bebas risiko, portofolio pasar atau portofolio kombinasi dari 

 keduanya. 

2) Jika portofolio pasar pasar hanya berisi aktiva tidak berisiko, maka 

 risikonya akan sama dengan nol (σp=0) dan return ekspektasinya 

 sama dengan RBR. 

3) Jika portofolio ini terdiri dari semua aktiva yang ada, maka 

 risikonya adalah sebesar σM dengan return ekspektasi sebesar 

 E(RM). 

Analisis Perbedaan Kinerja..., Dinar Wiharti, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



 
 
 
 
 

 

28 
 

4) Return ekspektasi untuk portofolio dengan aktiva berisiko, yaitu 

 E(RM) lebih besar dibandingkan dengan return ekspektasi 

 portofolio dengan aktiva tidak berisiko (RBR). 

5) Selisih kedua return ini sebesar [E(RM)- RBR] merupakan 

 premium dari portofolio pasar karena menanggung risiko lebih 

 besar, yaitu sebesar σM. 

6) Slope CML adalah harga pasar dari risiko untuk portofolio efisien 

 sebesar : 

Harga pasar dari risiko = E(RM)- RBR  

        σM 

Karena asumsi ekuilibrium pasar maka CML harus mempunyai 

slope positif meningkat atau dengan kata lain E(RM) harus lebih besar 

dari RBR. Hal ini masuk akal karena risiko terkecil adalah nol (bebas 

risiko) dan tidak ada risiko yang negatif. Slope negatif terjadi untuk 

return historis, tetapi bukan berarti validitasnya berkurang hanya 

menunjukkan bahwa return historis/realisasi berbeda dengan return 

ekspektasi. 

Security Market Line (SML) menunjukkan tradeoff antara risiko 

dan return ekspektasi untuk sekuritas individual sebagai 

penggambaran secara grafis dari model CAPM. Berbeda dengan CML 

yang menggambarkan tradeoff antara risiko dan return ekspektasi 

untuk portofolio efisien, tetapi bukan sekuritas individual. 

 Untuk portofolio, tambahan return ekspektasi terjadi karena 

diakibatkan oleh tambahan risiko dari portofolio bersangkutan. 
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Sekuritas individual untuk tambahan return ekspektasi diakibatkan 

oleh tambahan risiko sekuritas individual yang diukur dengan beta. 

Beta menentukan besarnya tambahan return ekspektasi untuk sekuritas 

individual dengan argumentasi bahwa untuk portofolio yang di 

diversifikasikan dengan sempurna maka risiko tidak sistematik 

cenderung menjadi hilang dan risiko yang relevan hanya risiko 

sistematik yang diukur dengan beta. Beta untuk portofolio pasar adalah 

bernilai 1. Suatu sekuritas yang mempunyai beta <1 dikatakan berisiko 

lebih kecil dari risiko portofolio pasar. Sebaliknya suatu sekuritas yang 

mempunyai nilai beta > 1 dikatakan mempunyai risiko sistematik yang 

lebih besar dari risiko pasar. Jika suatu sekuritas mempunyai beta sama 

dengan beta portofolio pasar atau sama dengan 1, maka diharapkan 

akan mendapat return ekspektasi lebih besar dibandingkan dengan 

return ekspektasi portofolio pasar. 

 

4. Saham 

Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. 

Menurut Fahmi (2014) saham adalah Tanda bukti penyertaan kepemilikan 

modal atau dana pada suatu perusahaan, Kertas yang tercantum dengan 

jelas nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban 

yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, dan Persediaan yang siap 

untuk dijual yaitu saham menunjukan kepemilikan atas suatu perusahaan 

dan memberikan hak kepada pemiliknya atas deviden jika perusahaan 
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mendapatkan laba sebagai sumber dana bagi pembayaran deviden dari 

pada menahan seluruh laba. 

a. Jenis-jenis Saham 

Suatu perusahaan dapat menjual kepemilikannya dalam bentuk 

saham (stock). Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling 

umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham 

istimewa (preferent stock). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti 

dan aturannya masing-masing. Jika perusahaan hanya mengeluarkan 

satu kelas saham saja, saham ini di sebut dengan saham biasa (common 

stock). Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu perusahaan 

mungkin juga mengeluarkan kelas lain dari saham yaitu saham preferen 

(preferent stock). Saham preferen mempunyai hak-hak prioritas lebih 

dari saham biasa. Hak-hak dari saham preferen yaitu hak atas deviden 

yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Akan tetapi 

saham preferen umumnya tidak memiliki hak veto seperti yang dimiliki 

saham biasa. Berikut pengertian common stock dan preferent stock 

menurut Fahmi (2013):  

1) Common Stock  

Adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang 

menjelaskan nilai nominal (rupiah, dollar, yen dan lain-lain) dimana 

pemegang diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa) serta berhak untuk menetukan membeli right 
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issue(penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya diakhiri 

tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. 

a) Karakteristik Saham biasa (common stock) adalah sebagai 

berikut: 

(1) Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan 

dilikuidasi. 

(2) Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta 

keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang 

saham. 

(3) Dividen, jika perusahaan memperoleh untung dan disetujui 

dalam rapat umum pemegang saham. 

(4) Hak memesan efek terlebih dahulu dilakukan sebelum efek 

tersebut ditawarkan kepada masyarakat. 

2) Preferent Stock 

Adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang 

menjelaskan nilai nominal (rupiah,dollar,yen dan lain-lain) dimana 

pemegang akan  memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk 

deviden yang akan diterima tiga bulanan. 

(1) Karakteristik Saham Preferen adalah sebagai berikut: 

(2) Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan 

karakteristik  yang berbeda 

(3)  Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas 

lebih  tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian 

dividen 
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(4)  Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode 

sebelumnya  maka dapat dibayarkan pada periode 

berjalan dan lebih dahulu dari  saham biasa 

(5) Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila 

kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit 

terbentuk manfaat investasi pada saham. 

 

b. Resiko Investasi pada Saham: 

1) Tidak ada pembagian dividen, Jika emiten tidak dapat 

membukukan  untung pada tahun berjalan atau Rapat Umum 

Pemegang Saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen 

kepada pemegang saham karena lab yang diperolehakan 

dipergunakan untuk ekspansi usaha. 

2) Capital loss atau kehilangan modal Investor akan mengalami 

kehilangan  modal, jika harga beli saham lebih besar daripada 

harga jual. 

3) Resiko Likuidasi Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para 

pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva 

perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayar. Kondisi yang 

terburuk adalah jika tidak ada lagi aktiva yang tersisa, maka para 

pemegang saham tidak memperoleh apa-apa. 

4) Saham delisting dari bursa Karena beberapa alasan tertentu, saham 

dapat  dihapus pencatatannya di bursa, sehingga pada akhirnya 

saham tersebut tidak dapat diperdagangkan. 
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c. Konsep Nilai-Nilai Saham 

Memahami konsep nilai saham merupakan hal yang sangat perlu 

dan berguna, karena dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham 

mana yang bertumbuh (growth) dan yang murah (undervalued). Ada 

beberapa jenis nilai saham diantaranya nilai buku (book value), nilai 

pasar (market value) dan nilai intrinsik (intrinsic value). Dengan 

mengetahui nilai buku dan nilai pasar, maka pertumbuhan perusahaan 

dapat diketahui, pertumbuhan perusahaan (growth) menunjukan 

investment opportunity set (IOS) atau set kesempatan investasi di masa 

datang. Sedangkan mengetahui nilai pasar dan nilai intrinsik dapat 

digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang murah, tepat 

nilainya atau yang mahal, nilai pasar yang lebih kecil dari nilai intrinsik 

menunjukan bahwa saham dijual dengan harga murah (undervalued), 

karena investor membayar saham tersebut lebih kecil dari yang harus dia 

bayar. Sebaliknya nilai pasar yang lebih besar dari nilai intrinsiknya 

menunjukan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang mahal 

(overvalued) (Suharyanto, 2015).  

 

5. Return Reksadana Pendapatan Tetap 

Return portofolio adalah investasi dalam berbagai instrument 

keuangan selama periode tertentu. Imbal  hasil  reksa  dana  adalah  selisih  

imbal  hasil  reksa dana akhir bulan  t (NABt) dengan imbal hasil reksa 

dana bulan sebelumnya (NABt-1) dibagi dengan imbal hasil reksadana  
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bulan  sebelumnya  (NABt-1). Untuk  menghitung  imbal  hasil  reksa 

dana  digunakan persamaan sebagai berikut (Rofiq, 2015): 

Ri = NABt – NABt-1 

  NABt-1 

Dimana: 

Ri  = tingkat pengembalian investasi 

NABt  = NAB bulan sekarang 

NABt-1 = NAB bulan lalu. 

  

6. Indeks Harga Saham Gabungan 

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah indeks yang 

menggambarkan perubahan-perubahan atau pergerakan harga-harga saham 

sejak pertama kali dikeluarkan sampai pada priode tertentu, indeks saham 

ini menunjukan kinerja emitten (Ranggaputra, 2014). IHSG menggunakan 

semua perusahaan tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Agar 

IHSG dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, Bursa Efek 

Indonesia berwenang mengeluarkan dan atau memasukkan satu atau 

beberapa perusahaan tercatat dari perhitungan IHSG. Dasar 

pertimbangannya antara lain, jika jumlah saham perusahaan tercatat 

tersebut yang dimiliki oleh public (free float) relative kecil sementara 

kapitalisasi pasarnya cukup besar. Cara menghitung IHSG menggunakan 

price weight : 

Indeks:   ∑P 

    Nd 
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Keterangan : 

P = harga saham 

Nd = nilai dasar 

Cara menghitung IHSG menggunakan Capitaliation Weight: 

Indeks:  ∑ (P X Q ) x100 

  Nd 

Keterangan : 

P = harga saham dipasar reguler 

Q = bobot/jumlah saham 

Nd = nilai dasar 

IHSG adalah milik Bursa Efek Indonesia yang tidak bertanggung 

jawab atas produk yang diterbitkan oleh pengguna yang mempergunakan 

IHSG sebagai acuan (benchmark). Bursa Efek Indonesa juga tidak 

bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas keputusan investasi yang 

dilakukan oleh siapapun pihak yang menggunakan IHSG sebagai acuan 

(benchmark). 

 

7. BI rate (Suku Bunga)  

Berdasarkan situs Bank Indonesia (www.bi.go.id), BI rate adalah 

suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan 

moneteryang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada 

publik. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada 

perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB 

O/N). Pergerakandi suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh 
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perkembangan disuku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga 

kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain 

dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI 

rate apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah 

ditetapkan. BI rate/Sertifikat Bank Indonesia (SBI) memiliki pengaruh 

terhada perkembangan reksadana yakni jika tingkat suku bunga SBI/BI 

rate mengalami kenaikan maka tingkat suku bunga deposito berjangka 

juga akan naik sehingga penanaman modal dalam bentuk deposito 

berjangka menjadi lebih menarik, sehingga investor lebih tertarik untuk 

berinvestasi pada deposito ketimbang reksadana. Akibatnya total nilai 

aktiva bersih (NAB) reksadana juga akan mengalami penurunan dan 

berlaku sebaliknya (Merdekawati, 2015). 

Imbal  hasil  investasi  bebas  risiko  yang  digunakan  dalam  

melakukan pengukuran kinerja  reksa  dana  adalah  tingkat  suku  bunga  

rata-rata  bulanan  Sertifikat  Bank  Indonesia (SBI).  Untuk  menghitung  

imbal  hasil  Serifikat  Bank  Indonesia  (SBI)  digunakan  persamaan 

sebagai berikut (Rofiq, 2015): 

Imbal hasil SBI : RFt1, RFt2, RFtn 

        N 

Keterangan :  

RFt1, RFt2, RFtn   = Suku bunga SBI periode t  

n     = Jumlah periode penelitian 
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8. Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

  Nilai  Aktiva  Bersih  (NAB) adalah  nilai  pasar  yang  

wajar  dari suatu efek dan kekayaan lain dari reksa dana  dikurangi  

seluruh  kewajibannya. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012) “NAB 

merupakan alat ukur kinerja reksadana. NAB merupakan jumlah aset 

setelah dikurangi kewajiban – kewajiban yang ada”. NAB/Unit merupakan 

“harga beli” per Unit  Penyertaan  yang  harus  dibayar jika ingin 

berinvestasi dengan membeli Unit  Penyertaan  reksadana. NAB/Unit  juga  

sekaligus  menjadi “harga  jual”  per  Unit  Penyertaan  jika ingin  

mencairkan  investasi  kita, dengan menjual Unit Penyertaan reksadana 

yang dimiliki. Imbal Hasil reksadana  (Return) yang  diperoleh  investor 

berasal  dari  berbagai  sumber,  antara lain : 

a. Dividen 

Deviden adalah  bagian  laba yang  diberikan  manajer  investasi 

selaku pengelola  reksa  dana kepada  para  pemegang  unit 

penyertaannya. 

b. Capital Gain (loss) 

Adalah  return  yang diperoleh  para  pemegang  unit penyertaan  yang  

berasal  dari perubahan  Nilai  Aktiva  Bersih (NAB)  aset-aset  yang 

dipegangnya. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Peneliti Judul penelitian Metode 

Analisis 

Hasil 

Richo Adis 

Saputra (2015) 

 

(Finance 

&Accounting 

Journal) 

Analisis Komparasi 

Kinerja Reksadana 

Saham dan 

Pendapatan Tetap 

dengan 

Menggunakan 

Metode Sharpe dan 

Treynor pada Bursa 

Efek Indonesia  

 

Sharpe dan 

Treynor 

Terdapat  perbedaan  

yang signifikan 

signifikan antara kinerja 

reksadana saham 

dengan kinerja 

reksadana signifikan 

antara kinerja reksadana 

saham dengan kinerja 

reksadana pendapata  

tetap berdasarkan 

metode Sharpe dan 

Treynor. 

Aditya Dwi 

Anggoro 

,Samuel PD 

Anantadjaya, 

Mentiana 

Sibarani  

(2012) 

 

(Finance & 

Accounting 

Journal, Vol. I, 

No.2) 

Reksadana Saham di 

Indonesia: 

Analisa Persistensi 

periode April 2006 - 

Maret 2011 

Sharpe, 

Treynor dan 

Jensen 

Hasil persistensi 

menghasilkan 

perbedaan pada masing-

masing perhitungan 

kinerja, hal inidapat 

diduga karena masing-

masing perhitungan 

kinerja tersebut melihat 

risiko portofolio dari 

aspek yang berbeda. 

Wiwit Citra 

Andika  (2014) 
 

(Jurnal 

Analisis 

Kinerja 

Portofolio 

Saham dengan 

metode 

Sharpe, Jensen 

dan Treynor) 

Analisis Kinerja 

Portofolio Saham 

dengan Metode 

Sharpe, Treynor dan 

Jensen 

 

Sharpe, 

Jensen dan 

Treynor 

Diperoleh rata-rata nilai  

indeks  Sharpe  dan 

treynor adalah  sebesar  

0,033  dan -0,127 yang  

berarti  kinerja  

portofolio  dinilai  

baik.Sedangkan 

menggunakan metode 

Jensen, diperoleh rata-

rata. nilai indeks Jensen 

adalah sebesar -0,022  

yang  berarti kinerja 

portofolio dinilai buruk 

atau jelek. 
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Juwita,Trisnadi 

Wijaya (2014) 

 

(Jurnal Ilmiah 
Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi 

Multi Data 

Palembang) 

Analisis Kinerja 

Reksa Dana Saham 

Dan Kinerja Reksa 

Dana Terproteksi 

Sharpe tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara kinerja 

reksadana saham 

dengan kinerja 

reksadana terproteksi 

dengan menggunakan 

metode Sharpe. 

Sumber: Berbagai Jurnal 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, 

penelitian ini menggunakan variabel independen adalah analisis komparasi portofolio 

saham dan kinerja reksadana pendapatan tetap sedangkan variabel dependen dalam 

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

diantara variabel tersebut dapat dimasukan dalam kerangka pemikiran sebaai berikut: 

Portofolio dapat diartikan sebagai investasi dalam berbagai instrumen 

keuangan yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek dan Pasar Uang dengan 

tujuan menyebarkan sumber perolehan return dan kemungkinan risiko 

(Samsul, 2006). Investor yang membentuk portofolio akan memilih saham 

yang menawarkan pengembalian yang diharapkan maksimum untuk berbagai 

tingkat risiko dan menawarkan risiko yang minimum untuk berbagai tingkat 

pengembalian (Sharpe, 2006). 

Salah satu metode untuk mengukur kinerja portofolio suatu saham 

adalah dengan menggunakan metode kinerja Risk Adjusted Return, metode ini 

terdiri dari tiga ukuran indeks yaitu sharpe, treynor dan jensen. Indeks sharpe 

dapat digunakan untuk membuat peringkat dari beberapa portofolio 

berdasarkan kinerjanya, dimana semakin tinggi indeks sharpe suatu portofolio 
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dibandingkan dengan portofolio lainnya, maka semakin baik kinerja portofolio 

tersebut. Kinerja portofolio indeks treynor bisa digunakan untuk 

menghubungkan tingkat return portofolio dengan besarnya risiko dari 

portofolio tersebut, sedangkan kinerja indeks jensen merupakan indeks yang 

menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio 

dengan tingkat return harapan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar 

modal. 

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 pengukuran kinerja reksadana ada banyak cara yang dapat 

dilakukan. 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 reksa dana tersebut 

memiliki kinerja lebih baik (pradani,dkk, 2011). 

Sharpe adalah metode yang digunakan untuk menghitung kinerja 

dengan mengukur standar deviasi dari risiko premium. Indeks ini ditemukan 

oleh William F. Sharpe. Metode ini merupakan alat ukur dari 

pengembalian/risiko (reward/ratio risk), risiko portofolio diukur oleh standar 

deviasi portofolio. Treynor pertama kali menunjukkan metode ini di tahun 

1965 untuk mengukur kinerja suatu portofolio. Treynor merupakan risiko 
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sistematis relatif sebagaimana yang diukur oleh beta portofolio, yang dapat 

diperkirakan dari garis karakteristik portofolio. Treynor menyatakan bahwa 

indek treynor merupakan alat ukur yang paling tepat karena di dalam portofolio 

terdiversifikasi penuh, risiko tidak sistematis boleh dikatakan tidak ada. Jensen 

pertama kali memperkenalkan metode ini dalam mengukur kinerja investasi 

Reksa dana pada tahun 1968. Metode Jensen mengukur kinerjainvestasi suatu 

portofolio yang didasarkan atas pengembangan CAPM. 

Harapan dari sebuah keputusan investasi adalah memperoleh hasil 

kembaliannya (return) yang tinggi, tetapi setiap investasi pada portofolio tentu 

saja membutuhkan informasipendukung, seperti tingkat return dan risiko 

(standard deviasi). Masalahnya adalah menentukan portofolio saham yang 

menghasilkan return yangtinggi dengan risiko yang rendah berdasarkan sejarah 

historis. Investor harus jeli dalam memperhitungkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja portofolio saham. Pengujian kinerja portofolio 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana portoflio yang dimiliki memberikan 

hasil bagi seorang investor. 

Investor  perlu  untuk  mengetahui  informasi  dari  suatu reksadana 

agar dapat menentukan keputusan yang tepat. Keputusan tersebut dapat  berupa  

pemilihan  investasi  beserta  perkiraan  return  yang  mampu dihasilkan  oleh  

Reksadana  yang  dipilih.  Cara  yang  dapat  dilakukan  untuk menganalisa 

kinerja dari reksadana  pada penelitian kali ini  adalah dengan melihat  jumlah  

NAB  dari  setiap  reksadana  kemudian dibandingkan  dengan  IHSG  sebagai  

benchmark  dan  suku  bunga  Bank Indonesia  sebagai  suku  bunga  bebas  
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risiko  (risk  free  rate). Kemudian dilakukan  pengukuran  kinerja  dengan  

menggunakan  Risk-Adjusted  Return. 

Hal ini searah dengan penelitian Saputra (2015) dan Andika (2014) yang 

menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap 

berdasarkan metode sharpe metode treynor dan metode treynor. Hasil penelitian 

Saputra (2015) ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap berdasarkan metode sharpe 

dan metode treynor. Hal ini dibuktikan melalui uji analisis Mann-Whitney dimana 

diperoleh P Value < 0.05. Berdasarkan rata – rata, kinerja reksadana saham berada 

diatas kinerja reksadana pendapatan tetap. Dan Hasil Penelitian Andika (2014) 

menunjukkan bahwa Return dari perusahaan yang tergabung dalam LQ-45, secara 

umum bernilai positif. Hasil pengujian kinerja portofolio dengan menggunakan 

metode Sharpe, diperoleh rata-rata nilai  indeks  Sharpe  dan treynor adalah  sebesar 

0,033 dan -0,127 yang  berarti  kinerja portofolio  dinilai  baik. sedangkan 

menggunakan metode Jensen, diperoleh rata-rata nilai indeks Jensen adalah sebesar -

0,022  yang  berarti kinerja portofolio dinilai buruk atau jelek. Dari penjelasan diatas, 

maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Perbedaan Kinerja..., Dinar Wiharti, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



 
 
 
 
 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Ada perbedaan signifikan kinerja portofolio saham dengan  kinerja  

reksadana pendapatan tetap di perusahaan perbankan dengan  

menggunakan metode sharpe. 

H2 :  Ada perbedaan signifikan kinerja portofolio saham dengan kinerja 

reksadana pendapatan tetap di perusahaan perbankan dengan 

menggunakan metode treynor. 

 H3 :  Ada perbedaan signifikan kinerja portofolio saham dengan kinerja 

reksadana pendapatan tetap di perusahaan perbankan dengan 

menggunakan metode jensen. 

Analisis kinerja  

Metode Sharpe,Treynor dan Jensen 

Portofolio saham Reksadana pendapatan 

tetap 

Ada atau tidak ada Perbedaan signifikan antara Kinerja Portofolio Saham dengan 

Kinerja Reksadana Pendapatan Tetap di Perusahaan Perbankan dengan 

menggunakan metode sharpe, Treynor dan jensen. 
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