
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu

data dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) bulanan pada Reksadana  Saham yang

diperoleh dari website www.ojk.go.id selama periode 2013-2014.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-

benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian (Suryadi dan Purwanto,

2003). Populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang,

kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Uma Sakaran, 2006).

Populasi dalam penelitian ini adalah Reksadana Saham yang telah mendapat izin

dari BAPEPAMLK dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta masih aktif dari

Januari 2013 hingga Desember 2014. Tercatat ada 126 Reksadana jenis saham

dari 80 Manajer investasi.

Tidak semua Reksadana saham dapat menjadi sampel dalam penelitian ini, karena

pengambilan sampel menggunakan cara nonprobabilitas, yaitu dengan

menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria sebagai

berikut :



27

1. Reksadana jenis Reksadana Saham.

2. Reksadana yang bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif (KIK).

3. Telah memiliki izin dari BAPEPAMLK dan terdaftar di BEI dari awal

tahun 2013-2014

4. Tidak pernah diberhentikan sementara kegiatan operasinya dan selalu

aktif selama periode Januari 2013 hingga Desember 2014.

TABEL 3.1 Proses Pemilihan Sample

Rekssadana saham
Reksadana Bersifat terbuka terdaftar di
BAPEPAMLK periode 2013-12014

126

Reksadana yang tidak terdaftar aktif di
BAPEPAMLK selama periode 2013-2014

(41)

Reksadana saham yang tidak memiliki laporan
NAB yang lengkap selama periode penelitian

(75)

Reksadana yang terpilih sebagai sampel 10
Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan kriteria di atas maka tercatat 10 Reksadana Saham yang layak

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Pada tabel 3.1 terdapat nama-

nama Reksadana  Saham beserta Manajer Investasi yang mengeluarkan

produk Reksadana tersebut.
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TABEL 3.2 Sampel Penelitian

No Reksadana Manajer Investasi

1 AXA Citradinamis
PTPT. AXA Asset
management Indonesia

2 Gap Equity Fund PT. Gap Capital

3 Panin Dana Maksima
PT. Panin
AssetMenegement

4
Reksadana Saham Alpha
Navigtor

PT. Eastspring
Investments   Indonesia

5
BNP Paribas Infrastruktur
Plus

BNP Paribas Invesment
partner

6 BNP Paribas Pesona
BNP Paribas Invesment
partner

7 Ekuitas Prima
PT. Bahana Tcw
Investment Management

8 Batavia Dana Saham
PT. Batavia Prosperindo
Aset Manajemen

9 Batavia Dana Saham Agro
PT Batavia Prosperindo
Aset Manajemen

10
First State Indoequity Peka
Fund

PT. First State
InvestmentsIndonesia

Sumber: www.ojk.go.id

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data NAB yang

tercantum pada BAPEPAMLK melalui situs www.ojk.go.id dan juga mencatat

data tingkat suku bunga bulanan Sertifikat Bank Indonesia selama pada periode

2013-2014, data tersebut dapat diperoleh melalui website Bank Indonesia (

www.bi.go.id ).
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3.4 Definisi Operasional Variabel

Untuk melakukan pengolahan data dalam pengukuran Reksadana dengan

menggunakan metode Treynor terlebih dahulu dibutuhkan penentuan variabel-

veriabel yang dapat menunjang pengukuran Reksadana, variabel-variabel tersebut

yaitu (Samsul 2009) :

1. Return Reksadana

Return Reksadana (RRD), dengan formulasi sebagai berikut (Bodie et al) :

RRD =  NAB t – NAB t-1

NAB t-1

keterangan :

RRD = return Reksadana p pada hari ke t

NAB per unitt = NAB per unit pada hari ke t

NAB per unitt-1= NAB per unit pada hari ke t-1

2. Return Instrumen Bebas Resiko / Risk Free Rate

Menurut Samsul (2009) perhitungan Instrumen Bebas Resiko diwakili oleh

Sertifikar Bank Indonesia (SBI) , untuk jangka waktu satu bulan.

Perhitungan dengan return SBI menggunakan rata-rata return dari SBI

selama periode penelitian. Sedangkan untuk tingkat resiko tidak perlu

dihitung yang diwakili oleh nilai standar deviasinya, dikarenakan SBI

diasumsikan sebagai bebas resiko sehingga standar deviasinya sama

dengan nol.

3. Menentukan Indek Pasar

Indeks pasar megukur kinerja pasar sebagai pembanding terhadap indeks

treynor, dalam menunjukkan suatu kinerja yang telah dicapai pada periode
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tertentu , diperhitungkan dari return pasar dengan  formula sebagai berikut

(Samsul 2009) := IHSGT – IHSGT 1
IHSGT 1

4. Beta (β)

Nilai beta (β) atau biasa disebut risiko sistematis perusahaan, dapat

diperoleh dengan langkah meregresikan return Reksadana saham sebagai

variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen. Menurut

Hartono (2010) nilai beta dihitung dengan menggunakan program exel

regresi linear, menggunakan fungsi rumus excel (=slope(xy), dimana y:

return pasar dan x: return reksadana. Secara sistematis nilai β dapat

dihitung dengan Samsul (2009)= ( ( )).(( – ( ))
( – ( )

5. Metode Treynor

Setelah menyelesaikan langkah –langkah diatas, maka  selanjutnya

menghitung nilai treynor dapat ditentukan, dengan formulasi sebagai

berikut (Samsul 2009) :

TRD = RRD–RRF

βP

Keterangan :TRD : Nilai Reksadana Treynor’s Model

RRD : Rata-rata Return Reksadana

RRF : Risk free rateβ : Beta Portofolio sebagai tolak ukur risiko
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TABEL 3.3 Definisi Operasional Variabel

No Jenis
Variabel

Devinisi
Operasional

Skala Metode Pengukuran

1.
Return

Reksadana

Tingkat
pengembalian
reksadana dalam
periode tertentu

Ratio RRD=

2.
Risk Free

Rate

Merupakan
investasi
dengan bebas
risiko yang
diasumsikan
dengan tingkat
rata–rata suku
bunga Sertifikat
Bank Indonesia
(SBI)

Ratio RRF =




3.
Return
IHSG

(Indeks
Pasar)

Suatu ukuran
kemampuan
kinerja pasar
sebagai
pembandingnya
, dalam
menunjukkan
suatu kinerja
yang telah
dicapai dalam
periode tertentu

Ratio
= –

4.
Beta (β)

Nilai beta (β) atau
biasa disebut risiko
sistematis
perusahaan

Ratio = (R − E(R )). ((R – E (R ))
(R – E (R )

5.
Metode
Treynor

Metode Treynor
menggunakan
beta (β) yang
merupakan
risiko fluktuasi
realtif terhadap
risiko pasar

Ratio TRD =
–

Sumber : dikembangkan untuk penelitian
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3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dari data yang tersedia, penelian

kinerja reksadana saham ini menggunakan Metode Treynor.  Metode treynor

menghitung risiko dengan beta (risiko sistematis). Menurut Rudianto ( 2011 ),

mengukur kinerja reksadana sebaiknya mnggunakan metode treynor karena

portofolio reksadana saham telah dianggap terdiversifikasi dengan baik. Untuk

mencapai tujuan dalam melakukan penelitian ini maka metode analisis digunakan

melalui beberapa tahap, yaitu Menentukan return masing – masing reksadana

saham, Samsul (2009):

RRD =  NAB t – NAB t-1

NAB t-1

1. Menentukan nilai Risk free rate

Didapat dari tingkat suku bunga Sertifkat Bank Indonesia (SBI), Samsul

(2009).

2. Mencari Beta

Meregresikan return reksadana saham sebagai variabel dependen dengan

return IHSG sebagai variabel independen, Samsul (2009)

3. Mencari Kinerja Indeks Treynor

Indeks Treynor dapat dihitung dengan rumus, Samsul (2009) :

RD = RRD–RRF

βP

4. Mencari Kinerja Indeks Pasar dapat dihitung dengan rumus, Samsul

(2009):= IHSGT – IHSGT 1
IHSGT 1
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5. Membandingkan antara indeks Treynor dan indeks pasar untuk

mengetahui kinerja Reksadana saham.


