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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS MEASUREMENT OF PERFORMANCE SYARIAH MUTUAL 

FUND BASED ON A SHARPE, TREYNOR AND JENSEN METHOD 

(Category Fixed Income Mutual Fund in 2014) 

 

 

 

By 

 

 

GHOIBI 

 

 

 

 

This study aims to determine the performance of fixed income syariah mutual 

funds positive. The kind of research is descriptive namely one intended to make 

description, an illustration or painting systematically, factual and accurate 

concerning the facts, the traits and relationship between the phenomenon 

investigated. The research is using secondary data, obtained from the website 

www.ojk.go.id and www.kontan.co.id, technique data analysis was using Sharpe 

method, Treynor method and Jensen method. 

 

The results showed that using Sharpe method there are two mutual fund 

performing good is SAM Sukuk Syariah Sejahtera and Mega Dana Obligasi 

Syariah. With Treynor and Jensen method there are five mutual fund performing 

superior that is Sam Sukuk Syariah Sejahtera 
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ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SYARIAH 

BERDASARKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN 

(Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Tahun 2014) 

 

 

 

Oleh 

 

 

GHOIBI 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja reksa dana syariah pendapatan 

tetap yang positif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang ditujukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang digunakan adalah data 

sekunder, yang diperoleh dari situs www.ojk.go.id dan www.kontan.co.id, teknik 

analisis yang digunakan adalah menggunakan metode Sharpe, metode Treynor 

dan metode Jensen. 

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Sharpe 

terdapat dua reksa dana yang berkinerja baik yaitu reksa dana SAM Sukuk 

Syariah Sejahtera dan Mega Dana Obligasi Syariah. Dengan metode Treynor dan 

Jensen terdapat lima reksa dana yang berkinerja superior yaitu SAM Sukuk 

Syariah Sejahtera, Mandiri Investa Dana Syariah, MNC Dana Syariah, BNI Dana 

Syariah, dan PNM Amanah Syariah. 

 

Kata kunci : kinerja reksa dana, metode sharpe, treynor, jensen 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam 

produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Dengan penundaan 

konsumsi tersebut diharapkan investor akan mendapatkan keuntungan dan 

kemudian akan meningkatkan taraf hidupnya. Investasi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya yaitu dengan berinvestasi pada pasar modal. 

 

Pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang dipersiapkan guna 

memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat berharga 

lainnya dengan memakai jasa perantara pedagang efek. Investasi pada pasar 

modal merupakan salah satu cara bagi masyarakat pemodal untuk memperoleh 

keuntungan dengan cepat. Namun investasi dalam efek di pasar modal 

mempunyai risiko yang lebih besar dibanding menempatkan dana dalam deposito. 

Untuk memperkecil risiko dalam efek hendaknya dilakukan diversifikasi, artinya 

melakukan investasi tidak pada satu macam efek atau saham, tetapi pada berbagai 

macam efek. Investor yang memiliki modal terbatas tidak mungkin melakukan 

diversifikasi. Investor juga harus tetap mengikuti perkembangan pasar modal pada 

berbagai macam kesempatan. Untuk itu investor memerlukan sarana untuk dapat 
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menyalurkan dananya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tinggi dari 

suatu investasi. 

 

Reksa dana merupakan salah satu bentuk investasi dengan diversifikasi yang 

cukup baik. Melalui reksa dana, modal dari para investor dikumpulkan untuk 

selanjutnya dibelikan efek oleh manajer investasi. Dengan menanamkan dana 

milik kolektif itu ke dalam berbagai objek investasi (portofolio) maka risiko 

investasi dapat dikurangi. 

 

Berdasarkan undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995  Pasal 1 Ayat 27, 

bahwa reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh 

manajer investasi. Secara khusus pengertian reksa dana itu sendiri adalah 

kumpulan dana dari sejumlah investor yang dikelola oleh manajer investasi (fund 

manajer) untuk diinvestasikan kedalam portofolio efek. Dengan seiring 

perkembangan zaman, sekarang telah ada reksa dana syariah yang dapat dijadikan 

pilihan dalam berinvestasi. 

 

Reksa dana syariah diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1998 oleh 

PT. Dana Reksa Investment Management. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) 

MUI No. 20/DSN MUI/IX/2000 yang dikutip oleh Nurul Huda dan Mustafa 

Edwin Nasution mendefinisikan reksa dana syariah sebagai reksa dana yang 

beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad 

antara pemodal sebagai pemilik harta (Shahib al-mal/rabb al-mal) dengan 

manajer investasi sebagai wakil Shahib al-mal, maupun antara manajer investasi 

sebagai wakil Shahib al-mal dengan pengguna investasi. 
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Kegiatan investasi yang bernafaskan Islam khususnya reksa dana syariah sangat 

menarik, terutama karena memberi keyakinan bahwa kegiatan investasi juga 

merupakan sebentuk kegiatan muamalah (keperdataan) dalam Islam. Reksa dana 

syariah ini dapat dijadikan salah satu alternatif masyarakat Indonesia yang 

mayoritas muslim untuk ikut serta dalam kegiatan pasar modal dengan cara yang 

halal, sesuai syariat agama. Mengingat hal tersebut, Indonesia jelas merupakan 

pasar potensial untuk tumbuhnya investasi yang bersifat Islami. 

 

Sejalan dengan banyaknya reksa dana yang bermunculan maka investor perlu 

melakukan seleksi terhadap reksa dana yang akan dipilihnya. Umumnya seleksi 

terhadap suatu reksa dana dilakukan melalui pengamatan terhadap kinerja historis 

reksa dana tersebut. Kinerja reksa dana berarti kemampuan reksa dana tersebut 

untuk menghasilkan return (tingkat pengembalian). Standar informsi yang lazim 

digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu reksa dana adalah Nilai 

Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/unit). Total nilai portofolio reksa dana 

atau NAB suatu reksa dana yang dihitung berdasarkan harga pasar kemudian 

dibagi dengan jumlah unit penyertaan reksa dana tersebut. Hasil pembagian 

tersebut akan memunculkan kisaran NAB/unit penyertaan yang akan menjadi 

patokan nilai pasar setiap unit penyertaan. Perubahan NAB/unit memberikan 

indikator kinerja investasi suatu reksa dana. Sehingga jelas bahwa kinerja historis 

dari suatu reksa dana telah distandarisasi dalam bentuk NAB/unit yang 

selanjutnya menjadi pertimbangan utama investor dalam memilih reksa dana. 

 

Dalam melakukan investasi seorang investor selain harus mempertimbangkan 

tingkat keuntungan yang mungkin diperolehnya, juga harus mempertimbangkan 
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tingkat risiko yang mungkin dihadapinya. Dan sudah menjadi hukum yang 

berlaku, semakin tinggi kemungkinan munculnya risiko semakin tinggi pula 

tingkat pengembalian akan suatu hasil investasi (high risk, high retun) atau 

semakin rendah kemungkinan munculnya risiko semakin rendah pula tingkat 

pengembalian akan hasil suatu investasi (low risk, low return). 

 

Sama halnya dengan sarana investasi lainnya, reksa dana selain menghasilkan 

tingkat keuntungan tertentu, juga mengandung unsur risiko yang patut 

dipetimbangkan. Hanya bedanya risiko yang terkandung dapat dikurangi atau 

diperkecil karena investasi tersebut dapat disebar dalam bentuk portofolio. Hal ini 

juga tergantung dari jenis reksa dana yang akan dipilih, potensi keuntungan serta 

risiko yang ditawarkan masing-masing reksa dana juga bervariasi. 

 

Pengukuran dan pemeringkatan reksa dana merupakan suatu hal yang wajib 

dilakukan karena tidak tepatnya investor dalam memilih suatu reksa dana akan 

menimbulkan sejumlah konsekuensi. Konsekuensi tersebut diantaranya adalah 

tidak sesuainya investasi dengan tujuan, adanya kemungkinan investor menerima 

sejumlah risiko yang tidak dikehendaki, dan tidak profesionalnya para pengelola 

reksa dana sehingga hal tersebut dapat berakibat pada turunnya kekayaan investor. 

 

Dalam penelitian ini akan diukur kinerja reksa dana syariah pendapatan tetap pada 

tahun 2014 dengan menggunakan data NAB harian kemudian diolah menjadi 

mingguan. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah agar investor mempunyai 

gambaran terbaru tentang perkembangan kinerja reksa dana syariah khususnya 

reksa dana syariah pendapatan tetap di Indonesia sebelum memutuskan untuk 

menanamkan modalnya di reksa dana tersebut. Alasan pemilihan objek penelitian 
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reksa dana syariah pendapatan tetap karena reksa dana ini memiliki risiko yang 

relatif besar dengan tujuan investasi untuk menghasilkan return yang stabil. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka judul penelitian ini adalah “Analisis 

Pengukuran Kinerja Reksa Dana Syariah berdasarkan metode Sharpe, 

Treynor dan Jensen (kategori reksa dana pendapatan tetap tahun 2014)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

adalah: 

1. Bagaimanakah pemeringkatan reksa dana syariah pendapatan tetap 

berdasarkan metode Sharpe ? 

2. Bagaimanakah pemeringkatan reksa dana syariah pendapatan tetap 

berdasarkan metode Treynor ? 

3. Bagaimanakah pemeringkatan reksa dana syariah pendapatan tetap 

berdasarkan metode Jensen ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pemeringkatan reksa dana syariah pendapatan tetap 

menggunakan metode Sharpe. 

2. Untuk mengetahui pemeringkatan reksa dana syariah pendapatan tetap 

menggunakan metode Treynor. 
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3. Untuk mengetahui pemeringkatan reksa dana syariah pendapatan tetap 

menggunakan metode Jensen. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi manajer investasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi mengenai kinerja yang telah mereka capai sehingga para manajer 

investasi akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

tentang sejauh mana reksa dana syariah pendapatan tetap mampu memberikan 

return yang diharapkan investor. 

3. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian 

serupa. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Investasi 

 

 

2.1.1 Pengertian Investasi 

 

 

Menurut Tandelilin (2001) investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Menurut Ahmad (1996) investasi 

adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh 

tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Menurut Antonio 

(2001) investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena 

berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Menurut Awat dan Muljadi (1996) 

investasi merupakan suatu tindakan melepaskan dana saat sekarang yang 

diharapkan untuk memperoleh arus kas masuk pada waktu-waktu yang akan 

datang, selama umur proyek itu. 

 

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa investasi pada prinsipnya adalah 

penggunaan sumber keuangan maupun sumber daya lain atau usaha dalam waktu 

tertentu dari setiap orang yang menginginkan keuntungan darinya di masa yang 

akan datang. 
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2.1.2 Tingkat Pengembalian 

 

 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2001) pengembalian atau return adalah total 

keuntungan atau kerugian yang dialami pemilik modal atau investor dalam suatu 

periode tertentu yang dihitung dengan membagi perubahan nilai aktiva ditambah 

pengeluaran kas dalam periode tersebut dengan nilai investasi awal periode. 

Secara umum dinyatakan sebagai perubahan nilai atas pengeluaran atau investasi 

sejumlah uang tertentu yang dinyatakan dengan persentase tertentu dari nilai 

investasi pada awal periode. Rumus tingkat pengembalian (rate of return) adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

Dimana: 

 = Tingkat pengembalian yang diharapkan selama periode t 

 = Nilai aktiva pada waktu t 

 = Nilai aktiva pada waktu t-1 

 = Kas yang diterima dari investasi aktiva pada periode t-1sampai periode t 

 
Hirt and Block (1993) mengatakan bahwa pada dasarnya tingkat pengembalian 

terdiri dari dua komponen yaitu risk free rate return dan risk premium. Risk free 

rate return merupakan nilai kompensasi terhadap konsumsi sama yang di 

tangguhkan namun bukan untuk mengasumsikan risiko. Sehingga dengan 

melakukan investasi pada saat ini berarti akan dapat mengkonsumsi lebih banyak 

pada saat nanti. Sedangkan risk premium adalah nilai pengembalian tambahan 
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yang diharapkan dapat diperoleh karena mengasumsikan risiko. Untuk 

menghitung tingkat pengembalian dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 

R = Rf + Rp ..................................................................................................(2.2) 

 

Dimana: 

R = Tingkat pengembalian yang diharapkan investor 

Rf = Risiko berdasarkan tingkat pengembalian (Risk free rate of return) 

Rp = Premi Risiko (Risk premium) 

 

Jadi, tingkat pengembalian secara umum dinyatakan sebagai perubahan nilai atas 

pengeluaran atau investasi sejumlah uang tertentu yang dinyatakan dengan 

persentase tertentu dari nilai investasi pada awal periode. 

 

2.1.3 Risiko Investasi 

 

Disamping return, dalam investasi juga dikenal adanya konsep risiko. Menurut 

Tendelin (2001) risiko investasi bisa diartikan sebagai kemungkinan terjadinya 

perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan. Menurut Husnan 

(2001), tingkat keuntungan actual (yang diharapkan) tersebut dipengaruhi oleh 

informasi yang dimiliki oleh para pemodal. Menurut Sundjaja dan Barlian (2001), 

Risiko adalah kemungkinan adanya kerugian atau variabilitas pendapatan yang 

dihubungkan dengan aktiva tertentu. Aktiva yang mempunyai kemungkinan rugi 

lebih besar dipandang mempunyai risiko lebih besar dari pada aktiva yang 

mempunyai kemungkinan rugi yang 
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lebih kecil. Hirt and Block (1993) mengatakan bahwa risiko dapat didefinisikan 

sebagai variabilitas return yang diharapkan yang diukur dengan standart deviasi, 

sehingga risiko yang sudah diukur dengan standart deviasi merupakan risiko total 

suatu investasi.  

 

Menurut Ahmad risiko total suatu investasi sama dengan total variability dari rate 

of return asset tersebut, total variability dari rate of return dengan menggunakan 

variance atau deviasi standar dari satu periode rate of return sehingga Deviasi 

standar merupakan akar variance (1996) 

 

Menurut Jones (2000), Standart deviasi untuk mengukur risiko total portofolio 

diformulasikan sebagai berikut: 

 

 

Di mana: 

 = Standart deviasi 

n = Jumlah tingkat pengembalian dalam sampel 

X  = Nilai tingkat pengembalian 

  = Nilai rata-rata tingkat pengembalian 

 

Sharpe and Bailey (1997) mengatakan bahwa risiko total terdiri dari dua 

komponen yaitu systematic risk dan unsystematic risk. Formulasi dari pernyataan 

tersebut adalah: 

Total risk = Systematic risk + Unsystematic risk 
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Menurut Husnan (2001), terdapat dua jenis Risiko yang dikenal pasar modal, 

yaitu:  

1. Systematic risk, merupakan risiko yang mempengaruhi semua (banyak) 

perusahaan. Artinya, risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan melakukan 

diversifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor 

makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Perubahan 

pasar tersebut akan mempengaruhi perubahan return suatu investasi. 

Misalnya adanya perubahan suku bunga, kurs valuta asing, perubahan 

kebijakan pemerintah, pengumuman tentang angka pertumbuhan GNP, 

gejolak politik dan lain sebagainya. Sehingga sifat dari risiko ini adalah 

umum dan berlaku bagi semua sekuritas dalam bursa yang bersangkutan. 

 

2. Unsystematic risk, merupakan risiko yang mempengaruhi satu 

(sekelompok kecil) perusahaan. Artinya, risiko ini dapat dihilangkan 

dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu 

perusahaan atau industri tertentu serta tidak terkait dengan perubahan 

pasar secara keseluruhan. Risiko ini lebih terkait dengan perubahan 

kondisi mikro perusahan emiten. Misalnya, pengumuman tentang 

penjualan perusahaan yang meningkat lebih tinggi dari yang diharapkan, 

produk pesaing yang mengalami gangguan, faktor struktur modal, struktur 

aset, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan sebagainya. 

 

Risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk 

(kerugian) yang tak diinginkan atau tak terduga. Dengan kata lain " kemungkinan" 

itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan 
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kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul 

karena jarak waktu dimulai perencanaan sampai kegiatan berakhir, keterbatasan 

tersedianya informasi yang diperlukan, keterbatasan pengetahuan, keterampilan 

atau teknik mengambil keputusan. 

 

2.1.4 Diversifikasi Risiko 

 

 

Dalam manajemen portofolio disebutkan bahwa risiko perusahaan bisa 

diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi yaitu suatu proses 

pemilihan beberapa instrumen investasi dengan tujuan untuk menjelaskan tahap 

akhir dari proses perkembangan sebelumnya yang lebih sederhana dari 

keseluruhan risiko pada portofolio investasi yang ada tanpa mengorbankan 

pengembalian dari portofolio tersebut. Pratomo dan Ubaidillah (2005) 

mengatakan bahwa semua kegiatan investasi memiliki risiko. Dengan demikian 

investor diharapkan tidak menempatkan seluruh dana investasinya dalam satu 

instrumen saja. Pedoman diatas merupakan penerapan prinsip diversifikasi yaitu 

suatu kegiatan penyebaran investasi guna mengurangi risiko. Sundjaja dan Barlian 

(2001) mengatakan bahwa diversifikasi yaitu dengan cara mengkombinasikan 

atau menambah portofolio aktiva yang mempunyai korelasi negatif (positif 

rendah) sehingga variabilitas dari pengembalian atau risiko dapat dikurangi, 

demikian juga jika aktiva tidak berkorelasi negatif tetapi mempunyai korelasi 

positif yang rendah maka risikonya akan lebih rendah. Untuk menurunkan risiko 

portofolio, investor perlu melakukan 
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diversifikasi. Diversifikasi dalam pernyataan tersebut bisa bermakna bahwa 

investor perlu membentuk portofolio sedemikian rupa hingga risiko dapat 

diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan.  

 

Diversifikasi merupakan kunci emas dalam berinvestasi karena diversifikasi 

bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dan tetap memberikan potensi tingkat 

keuntungan yang cukup. Diversifikasi adalah sebuah strategi investasi dengan 

menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan 

potensi keuntungan yang berbeda. 

 

2.1.5 Instrumen Investasi. 

 

Instrumen investasi menurut Husnan (1996), adalah sebagai berikut:  

1. Instrumen Efek Ekuitas, yaitu saham-saham yang tercatat di bursa Efek 

melalui penawaran umum, termasuk hak kepemilikan maupun Warrant. 

2. Instrumen Efek Hutang, yaitu obligasi-obligasi yang diterbitkan 

perusahaan yang berbadan hukum yang dijual melalui penawaran umum 

dengan maksimum jangka waktu jatuh tempo 10 tahun. Obligasi-obligasi 

tersebut dapat berbunga tetap maupun mengambang, yang tercatat di bursa 

Efek di Indonesia dan telah di peringkat oleh lembaga pemeringkat Efek 

yang disetujui dalam mata uang Rupiah dan Asing. 

3. Instrumen Pasar Uang, yaitu instrumen investasi yang memiliki jatuh 

tempo kurang dari 12 bulan, yang terdiri dari surat berharga pasar uang, 

surat pengakuan hutang, sertifikat deposito, surat berharga komersial dan 

sertifikat Bank Indonesia, baik dalam mata uang Rupiah dan Asing. Dan 



14 
 

umumnya tingkat bunga instrumen tersebut tetap dan di beli secara 

diskonto (potongan uang). Dalam kaitannya dengan penghimpun dana 

secara kolektif untuk diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen 

investasi tersebut diatas maka dikenalah Reksadana 

 

 

2.2 Teori Portofolio 

 

 

Portofolio adalah kumpulan saham/aset yang dimiliki oleh pemodal perorangan 

atau lembaga. Tujuan portofolio adalah mengurangi risiko dengan 

penganekaragaman kepemilikan efek. Portofolio secara harfiah memiliki arti 

sekumpulan surat–surat. Teori ini disebut teori portofolio karena mempunyai cara 

mengestimasikan dana kedalam bentuk suret-surat berharga, teori ini didasarkan 

pada kenyataan bahwa pemilk modal akan menginvestasikan uangnya kedalam 

berbagai jenis surat berharga dengan tujuan mengurangi risiko yang harus 

ditanggung dan kemudian ingin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. 

Dalam teori ini risiko investasi dalam saham didefinisikan sebagai investasi 

standar dan tingkat keuntungan. 

 

Risiko dari portofolio yang didiversifikasikan secara baik tergantung pada risiko 

pasar dari masing-masing saham yang dimasukkan dalam portofolio tersebut, 

dengan kata lain jika ingin membentuk portofolio yang memiliki risiko rendah, 

maka saham–saham yang dipilih bukanlah saham-saham yang memiliki 

covariance dengan portofolio yang rendah, kalau portofolio tersebut mewakili 

kesempatan investasi yang ada, dengan proporsi sesuai dengan bobot investasi 

tersebut, maka portofolio tersebut disebut sebagai portofolio pasar. 
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Manajer keuangan yang ingin mengubah risiko pasar yang dihadapinya dapat 

melakukan hal tersebut dengan jalan merevisi beta dari portofolio. Hal ini dapat 

dilakukan dengan jalan menyeimbangkan kembali portofolio saham yang akan 

menghasilkan beta yang diinginkan dalam proses minimisasi risiko portofolio, 

varian (standar deviasi) pengembalian merupakan alat ukur risiko portofolio, 

sebagai tambahan kemungkinan tidak tercapainya pengembalian diharapkan dapat 

dihitung. Jenis analisis ini disebut analisis risiko kerugian. Portofolio normal 

merupakan tolak ukur yang disesuaikan terdiri dari sekumpulan sekuritas yang 

umumnya dipilih dan ditimbang manajer yang umumnya dilakukan. Pembentukan 

portofolio normal bukanlah hal yang mudah dilakukan. Prinsipnya adalah 

membentuk suatu portofolio yang merefleksikan gaya manajer uang 

membutuhkan penentuan saham yang akan dimasukkan kedalam potofolio normal 

dan penentuan cara penimbangan saham-saham tersebut. 

 

Maka kesimpulan yang didapat portofolio adalah serangkaian kombinasi dari 

beberapa aktiva yang diinvestasi dan dipegang oleh pemodal, baik perorangan 

maupun lembaga. 

 

2.2.1  Return Portofolio 

 

Menurut Jogiyanto (2010), return realisasi portofolio merupakan rata-rata 

tertimbang dari return-return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam 

portofolio tersebut. Secara matematis, return realisasi portofolio dapat ditulis 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Rp =  return realisasi portofolio 

Wi =  porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio 

Ri =  return realisasi dari sekuritas ke i 

n =  jumlah dari sekuritas tunggal 

 

Return ekspektasi portofolio (portofolio realized return) merupakan rata-rata 

tertimbang dari return-return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di 

dalam portofolio tersebut (Jogiyanto, 2010). Return ekspektasi portofolio dapat 

dinyatakan secara sistematis sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

E(Rp) =  return ekspektasi dari portofolio 

Wi =  porsi dari sekutitas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio 

E(Ri) =  return ekspektasi dari sekuritas ke i 

n =  jumlah dari sekuritas tunggal 

 

2.2.2 Risiko Portofolio 

 

Menurut Jogiyanto (2010) risiko portofolo adalah varian return sekuritas-sekuritas 

yang membentuk portofolio tersebut. Risiko portofolio tidak merupakan rata-rata 
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tertimbang dari seluruh risiko sekuritas tunggal. Risiko portofolio mungkin dapat 

lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Salah 

satu risiko adalah standar deviasi atau varian yang merupakan kuadrat dari deviasi 

standar. 

 

 

 

 

 

Risiko dalam portofolio didefinisikan sebagai standar deviasi tingkat keuntungan 

(σ). Hal ini disebabkan standar deviasi (σ) menunjukan seberapa jauh 

kemungkinan nilai yang akan diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. 

Menurut (Jogiyanto, 2010) ada beberapa jenis risiko, yaitu: 

1. Risiko yang dapat didiversifikasikan (deversifiable risk) 

Bagian dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk 

portofolio, istilah lain dari risiko ini adalah risiko perusahaan atau risiko tidak 

sistematik. 

2. Risiko yang tidak dapat didiversifikasikan (nondeversifiable risk) 

Bagian dari risiko sekuritas yang tidak dapat dihilangkan dengan membentuk 

portofolio, istilah lain dari risiko ini adalah risiko pasar atau risiko sistemaik. 

Risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian diluar kegiatan perusahaan, seperti 

inflasi, resesi dan lain sebagainya. 

3. Risiko total 

Merupakan penjumlahan dari deversifiable risk dan nondeversifiable risk. 
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2.3 Reksa Dana 

 

2.3.1 Pengertian Reksa Dana 

 

Menurut Darmaji dan Fakhruddin (2001), reksa dana berasal dari kosa kata reksa 

yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana yang berarti (kumpulan) uang, 

sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara 

bersama untuk suatu kepentingan. 

 

Menurut UU No. 8 tahun 1998 tentang Pasar Modal, reksa dana adalah wadah 

atau lembaga yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer 

investasi. 

 

Menurut Rahardjo (2004), reksa dana adalah suatu kumpulan dana dari 

masyarakat, pihak pemodal atau pihak investor untuk kemudian dikelola oleh 

manajer investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio investasi efek 

atau produk keuangan lainnya. 

 

Sedangkan menurut Dewan Syariah dan MUI (2000), reksa dana Syariah adalah 

reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik 

dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (shahib al-mal atau rabb al-

mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al mal maupun antara 

manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. 

 

Jadi, secara umum reksa dana dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat (investor) untuk selanjutnya 
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diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Manajer investasi 

adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, dan menjual 

bagian (unit) dalam portofolio tersebut kepada investor, baik investor institusional 

maupun individual. 

 

Dengan membeli reksa dana, maka para pemodal telah melakukan investasi 

langsung pada surat berharga, setiap investor akan mendapatkan bukti satuan 

kepemilikan reksa dana yang dinamakan dengan Unit Penyertaan atau saham. 

Menurut Pasal 1 butir 29 UUPM, Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang 

menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. 

Harga Unit Penyertaan reksa dana selalu berubah setiap hari bursa sesuai 

perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tersebut. Dengan bukti Unit 

Penyertaan ini, investor dalam reksa dana dapat dengan mudah menjual kembali 

reksa dana tersebut atau dapat meminta laporan hasil pendapatan atas investasi 

portofolio reksa dana yang dilakukan oleh manajer Investasi. Investor yang 

membeli reksa dana akan mendapatkan keuntungan atau kerugian yang berasal 

dari selisih pendapatan harga beli antara NAB per unit pada awal pembelian dan 

harga NAB per unit pada saat penjualan kembali reksa dana tersebut. 

 

Secara prinsip, investasi pada reksa dana dilakukan dengan menyebar sejumlah 

investasi pada beberapa efek yang diperdagangkan di pasar modal (seperti saham, 

obligasi, dan efek lainnya) dan pasar uang. Reksa dana merupakan sebuah 

sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah uang kepada 

pengelola reksa dana, untuk dipergunakan sebagai modal dalam berinvestasi di 

pasar uang atau pasar modal. 
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Penulis dapat menyimpulkan bahwa yang membedakan antara reksa dana 

konvensional dengan reksa dana syariah adalah terletak pada alokasi dana yang 

diinvestasikan. Reksa dana konvensional hanya mengatur portofolio investasi 

sedangkan reksa dana syariah harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk 

keuangan selain tingkat keuntungannya. Jika reksa dana membeli saham, saham-

saham yang dibeli harus dari perusahaan yang sudah dinyatakan sesuai syariat 

yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Indeks (JII). Obligasi yang dibelipun harus 

obligasi syariah begitu juga dengan deposito, hanya diterbitkan oleh Bank syariah. 

 
Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan Di Bursa saham, 

Bursa Efek Jakarta sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam 

Bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta 

Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini 

sudah ditentukan oleh Dewan Syariah. Dan dalam melakukan transaksi reksa dana 

syariah juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya 

mengandung gharar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya. 

 
Untuk menjamin reksa dana syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan 

kesyariahan seperti yang diatur dalam fatwa DSN, suatu reksa dana syariah wajib 

memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama DPS adalah sebagai 

penasehat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah 

dan sebagai mediator antara reksa dana dengan DSN. 

 

Jadi, reksa dana syariah berbeda dengan reksa dana konvensional dalam 

operasionalnya. Yang paling nampak yaitu proses screening dalam 

mengkonstruksi (menyusun) portofolio. Filterisasi menurut prinsip Syariah akan 
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mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram, seperti riba, minuman keras, 

judi, daging babi, dan rokok. 

 

2.3.2 Jenis dan Karakteristik Reksa Dana 

 

Penggolongan jenis reksa dana di Indonesia sekarang ini atas konsentrasi 

portofolionya diatur dalam peraturan No.IV.C. 7 tahun 1997 tentang pedoman 

pengumuman harian NAB reksa dana terbuka adalah terdiri dari reksa dana pasar 

uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, reksa dana campuran. 

Keempat jenis reksa dana tersebut merupakan pilihan bagi investor berdasar atas 

konsentrasi aset pembentuk portofolio reksa dana tersebut. Dalam peraturan 

No.IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa dana Terbuka, 

reksa dana berdasarkan jenis konsentrasi portofolionya dibedakan sebagai berikut: 

1. Reksa dana Pasar Uang (Money Market Funds) Reksa dana jenis ini hanya 

melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo 

kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan 

pemeliharaan modal. Reksa dana ini memiliki risiko yang relatif rendah 

dibanding reksa dana lainnya. Hal ini disebabkan instrumen investasi yang 

dipilih adalah instrumen utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu 

tahun (short term investment) seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito dan Surat Pengakuan 

Hutang (SPH). 

2. Reksa dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds) Reksa dana ini 

melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitas aktifnya dalam 

bentuk Efek bersifat utang. Reksa dana ini memiliki risiko relatif lebih besar 
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dari reksa dana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat 

pengembalian yang stabil. 

3. Reksa dana Saham (Equity Funds) Reksa dana ini melakukan investasi 

sekurang kurangnya 80% dari aktivitas aktifnya dalam bentuk efek bersifat 

ekuitas. Walaupun risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan dua reksa dana 

sebelumnya, namun reksa dana ini menghasilkan tingkat pengembalian yang 

tinggi. Tingginya risiko tersebut dikarenakan sifat harga saham yang 

cenderung lebih fluktuasi. Tapi sebaliknya, dalam jangka panjang tingkat 

pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya. Jenis ini sesuai 

untuk investor yang mempunyai jangka waktu investasi (time horizon) yang 

panjang. 

4. Reksa dana campuran (Discretionary Funds) Reksa dana ini, melakukan 

investasi dalam efek bersifat utang dan ekuitas yang perbandingannya tidak 

termasuk reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana saham. Dengan kata 

lain, bahwa reksa dana jenis ini menginvestasikan dananya dalam bentuk efek 

yang bersifat hutang (obligasi) dan dalam bentuk efek yang bersifat equitas 

(saham). Reksa dana ini berisiko moderat dengan tingkat pengembalian yang 

relatif lebih tinggi dari reksa dana pendapatan tetap. Perbandingan komposisi 

portofolionya sangat beragam baik dalam bentuk hutang, ekuitas, maupun 

efek pasar uang. 

 

Berdasarkan tujuan dan risiko yang dihadapi para investornya, maka Tunggal 

(2000) mengatakan bahwa jenis dan karakteristik reksa dana dapat dijelaskan 

dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.1 Jenis dan karakteristik Reksa Dana 

 

 

Jenis dan 

karakter 
Pasar Uang Pendapatan 

Tetap 

Saham Campuran 

Risiko Terendah Rendah Tinggi Moderat 

Tujuan 

Likuiditas dan 

mempertahankan 

nilai modal 

Pendapatan 

yang stabil 

Pertumbuhan 

harga saham 

atau unit dalam 

jangka panjang 

Pertumbuhan 

harga dan 

pendapatan 

 
 

 

2.3.3 Manfaat Investasi Reksa Dana 

 

Setiap individu yang berinvestasi selalu ingin mendapatkan keuntungan dalam 

investasinya. Pada dasarnya ada beberapa keuntungan dan manfaat yang akan 

didapatkan oleh investor dan hal tersebut sangatlah penting sebagai salah satu 

alternatif investasi yang baik. 

 

Menurut Raharjo (2004), manfaat investasi reksa dana yaitu: 

1. Reksa dana dikelola oleh manajemen profesional. 

Dalam hal ini peran manajer investasi sangat penting karena reksa dana 

merupakan instrumen investasi yang bersifat konservatif dan dikelola oleh 

pakar investasi yang profesional. Latar belakang dan pengalaman pendidikan 

manajer investasi yang kompeten akan mendukung pola kerja untuk 

memberikan hasil investasi yang maksimal dan aman. 

2. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi relatif kecil. 

Investor yang akan membeli reksa dana tidak harus memiliki jumlah dana 

yang besar tetapi cukup disesuaikan dengan nilai setiap unit penyertaan reksa 
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dana yang akan di belinya. Besarnya nilai pembelian, ada juga Unit 

Penyertaan reksa dana yang nilai harganya Rp 250.000/UP dan Rp 

1.000.000/UP. Bagi investor yang mempunyai dana sebesar Rp 1.000.000 atau 

kurang dari itu tetap dapat melakukan investasi di reksa dana. Ada juga 

manajer investasi yang menerbitkan reksa dana dengan minimal pembelian Rp 

50 juta ke atas namun sasaran penjualannya pada jenis nasabah menengah ke 

atas. 

3. Portofolio investasi reksa dana sudah terdiversifikasi. 

Yaitu keberagaman jenis instrumen investasi. Apabila satu jenis investasi yang 

kita beli mengalami kerugian, masih ada kemungkinan jenis investasi lainnya 

tidak rugi atau bahkan mendapatkan keuntungan. Konsep diversifikasi seperti 

inilah yang akan memberikan rasa aman bagi para investor. 

4. Transparasi informasi. 

Dengan adanya informasi yang lengkap dan detail, pihak investor bisa dengan 

mudah memantau kinerja atas pengelolaan dananya secara maksimal. Selain 

itu evaluasi kinerja portofolio investasi bisa dilakukan secara berkala dan 

periodik. 

5. Tingkat likuiditas reksa dana yang tinggi. 

Agar investasi yang kita lakukan berhasil, maka setiap instrumen investasi 

harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dan salah satu alasan 

investor membeli reksa dana adalah untuk mendapatkan jaminan likuiditas 

yang cukup bagi pengelolaan investasinya. Dengan adanya tingkat likuiditas, 

pemilik bisa langsung melakukan penjualan instrumen investasi reksa dana 
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pada saat yang dikehendaki apabila investor tersebut membutuhkan uang 

tunai. 

6. Prosedur investasi yang sangat mudah. 

Panduan untuk membeli reksa dana sangat mudah dipahami oleh setiap 

investor. Setiap produk reksa dana pasti dilengkapi brosur lengkap tentang 

reksa dana. Selain itu dengan membeli reksa dana, proses analisis dan prospek 

investasi cukup dilakukan oleh tim ahli dari pihak manajer investasi tersebut, 

sehingga hal ini sangat meringankan beban dan tanggung jawab seorang 

investor dalam mengelola investasinya. 

7. Sifat investasi yang konservatif. 

Reksa dana mengutamakan tingkat imbal hasil investasi yang relatif moderat 

dan konservatif (tertutup). Pihak manajer investasi yang mengelola reksa dana 

selalu mengutamakan strategi investasi yang tertutup dan selalu menghitung 

secara hati-hati potensi tingkat risiko pasar dan risiko kerugian harga atas 

instrumen investasi tersebut. 

8. Biaya transaksi murah. 

Biaya transaksi yang murah merupakan alasan investor untuk memilih reksa 

dana sebagai instrumen investasinya, karena mereka cukup membayar biaya-

biaya pembelian (subscription fee) misalnya sekitar 0,5% di kalikan nilai 

pembelian reksa dana atau biaya penjualan (redemption fee) misalnya sekitar 

1% sampai 1,5% bergantung pada jangka waktu beberapa lama investor 

tersebut memegang investasi reksa dana. 
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2.3.4 Risiko Investasi Reksa Dana 

 

Selain menghasilkan keuntungan, reksa dana juga mengandung risiko yang harus 

dipertimbangkan. Setiap jenis reksa dana selalu mengandung risiko investasi 

walaupun besarnya berbeda-beda. Semakin tinggi hasil pengembalian (return) 

yang diharapkan maka makin tinggi pula risikonya. Risiko yang terkandung 

dalam reksa dana selalu dijelaskan dan tercantum dalam prospektusnya sehingga 

dapat menjadi pertimbangan para pemodal sebelum membelinya 

 

Agar para investor mempunyai gambaran yang jelas mengenai risiko reksa dana 

yang akan dibelinya, maka BAPEPAM mewajibkan kepada perusahaan investasi 

yang menerbitkan produk reksa dana untuk mencantumkan semua risiko yang 

dihadapi oleh reksadana pada prospektus reksadana tersebut. 

Risiko reksa dana digolongkan sebagai berikut, (Bapepam, 1997): 

1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. 

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek yang menjadi bagian 

portofolio reksa dana dalam bursa yang berakibat menurunnya nilai 

penyertaan. 

2. Risiko likuiditas. 

Penjualan kembali sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada 

manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi 

dalam menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut. 

3. Risiko politik dan ekonomi. 

Perubahan kebijaksanaan dibidang politik dan ekonomi dapat mempengaruhi 

kinerja perusahan, tidak terkecuali perusahaan yang telah go publik di Bursa 
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Efek. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi harga efek yang termasuk dalam 

portofolio reksa dana. 

4. Wanprestasi. 

Risiko ini dapat timbul saat perusahaan asuransi mengasuransikan kekayaan 

reksa dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari 

nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

 

2.4 Reksa Dana Syariah 

 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, 

pengertian reksa dana syariah (Islamic investment funds) adalah reksa dana yang 

beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam 

bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun 

antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Jika membandingkan dengan 

reksa dana konvensional, keduanya tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaan 

mendasar yaitu hanya terletak pada cara pengelolaan dan prinsip kebijakan 

investasi yang diterapkan. Kebijakan investasi reksa dana syariah adalah berbasis 

instrumen investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal disini berarti 

bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh 

melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Misalnya, tidak 

melakukan perbuatan riba (membungakan uang) dan tidak memakai strategi 

investasi berdasarkan spekulasi, saham, obligasi dan sekuritas lainnya tidak 

berhubungan dengan produk minuman keras, produk yang mengandung babi, 

bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. 
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2.4.1 Manfaat Reksa Dana Syariah 

 

Reksa dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksa dana 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan 

diversitifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. 

2. Reksa dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar 

modal. Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang 

mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. 

3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksa dana dimana dana 

tersebut dikelola oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak 

perlu memantau kinerja investasinya hal tesebut telah dialihkan kepada 

manajer investasi tersebut.  

 

 

2.4.2 Bentuk Hukum Reksa Dana Syariah 

 

Reksa dana syariah didirikan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), 

berdasarkan UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bapepam mengesahkan 

keberadaan reksa dana syariah pada tanggal 12 Juni tahun 1997 yang dibuat 

dihadapan Notaris Djedjem Wijaya, SH di Jakarta antara PT Danareksa Fund 

Management sebagai Manajer Investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai 

Bank Kustodian. PT Danareksa Fund Management sendiri, sebagai manajer 

investasi, didirikan pada tanggal 1 Juli 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh 

Mentri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor 

C2/7283.HT.01.TH.92 tanggal 3 September 1992. 
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Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat 

(1), bentuk hukum reksa dana di Indonesia ada dua, yakni : 

1. Reksa dana berbentuk Perseroan (PT. Reksa Dana) 

suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak 

berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu 

jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. 

2. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 

kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga 

mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini 

manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank 

kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi 

investasi. 

 

2.4.3 Mekanisme Reksa Dana Syariah 

 

Mekanisme reksa dana syariah antara lain sebagai berikut: 

1. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. 

2. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem 

mudharabah. 

 

Karakteristik sistem mudarabah adalah: 

1. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh 

manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang 

telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil 

dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. 
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2. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. 

3. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas 

investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. 

 

Mekanisme ini sebenarnya hampir sama dengan reksa dana konvensional. 

Perbedaannya terletak pada shariah screening yang dilakukan dalam reksa dana 

syariah. Shariah screening ini adalah proses seleksi produk-produk investasi yang 

memenuhi standar dan kualifikasi syariah. 

 

2.5 Konsep Return dan Risiko 

 

2.5.1 Return 

 

Return merupakan pengembalian pendapatan yang diterima dari investasi 

ditambah perubahan harga pasar, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari 

harga pasar investasi awal (Van Horne, 1997). Return yang diharapkan investor 

didapatkan setelah menanggung biaya kesempatan (opportunity cost) dan return  

yang terjadi (realized return). Return yang diharapkan merupakan tingkat return 

yang diantisipasi investor dimasa mendatang. Sedangkan return yang terjadi 

(actual return) merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa 

yang telah lalu. 

 

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa 

melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan 

salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan merupakan imbalan 

atas keberanian investor menanggung risiko investasi yang dilakukan. Dengan 
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menanggung risiko yang tinggi, investor juga akan mendapatkan return yang 

tinggi pula. Begitu juga sebaliknya apabila investor mengharapkan risiko yang 

rendah maka return yang akan didapatkan juga rendah. Hubungan tingkat risiko 

dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah linier. 

Artinya semakin besar risiko suatu asset, semakin besar pula return yang 

diharapkan atas asset tersebut, demikian pula sebaliknya (Samsul, 2006). 

 

2.5.2 Risiko 

 

Risiko adalah peluang bahwa kemungkinan hasil yang diterima ternyata berbeda 

dari yang diharapkan (Fakhruddin, 2008). Hasil tersebut meliputi kemungkinan 

mengalami kerugian dari sebagian atau keseluruhan investasi awal. Dengan 

demikian risiko investasi adalah penyimpangan yang ditunjukkan dari turunnya 

nilai suatu efek yang dikaitkan dengan perusahaan tertentu apabila perusahaan 

tersebut tidak berprestasi seperti yang diharapkan.  

 

Usman dan Ratnasari, dalam Gitman (2000), mengatakan bahwa total risiko dari 

sebuah sekuritas dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Total security risk = non 

diversifiable risk + diversifiable risk. Maka 2 macam risiko dalam sekuritas atau 

portofolio adalah: 

 

a. Risiko Tidak Sistematik 

Semakin terdiversifikasi sebuah portofolio (atau semakin banyak jumlah sekuritas 

dalam suatu portofolio), semakin kecil risiko dari portofolio tersebut. Risiko yang 

dapat berkurang apabila didiversifikasi adalah unsystematic risk, atau diversifiable 
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risk, atau unique risk. Risiko ini disebabkan oleh factorfaktor spesifik perusahaan 

seperti risiko bisnis. 

b. Risiko Sistematik 

Systematic risk atau risiko sistematik kadang disebut juga market risk. Risiko 

sistematik tidak dapat dieliminasi dengan cara diversifikasi. Risiko ini disebabkan 

oleh factor-faktor pasar diluar perusahaan dan dialami juga oleh semua 

perusahaan, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, dan inflasi. Risiko 

sistematik dari suatu portofolio ini diwakili oleh beta (β). 

 

Dalam berbagai prospektus reksa dana, maka risiko yang dihadapi investor 

(Manurung, 2007) yaitu: 

a. Risiko ekonomi saat ini, menggambarkan situasi ekonomi yang dapat 

mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana. 

b. Risiko berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih, risiko ini terjadi karena adanya 

perubahan portofolio maupun kebijakan pemerintah atas tingkat bunga yang 

tidak dapat dikendalikan manajer investasi. 

c. Risiko likuiditas, menyatakan kemampuan reksa dana tidak dapat membayar 

karena portofolio yang tidak dapat dijual atau adanya investor yang sekaligus 

melakukan pencairan reksa dana. 

d. Risiko pertanggungan atas harta/kekayaan reksa dana, menguraikan risiko 

yang dihadapi investor dikarenakan perubahan nilai aktiva bersih karena 

adanya instrument investasi yang tidak dibayar diakibatkan adanya bencana 

alam sehingga diperlukan melakukan asuransi oleh bank kustodian. 
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2.6 Evaluasi Kinerja Reksa Dana 

 

Ada dua metode evaluasi kinerja reksa dana, yaitu perbandingan langsung (non-

risk adjusted performance) yang mengidentifikasi reksa dana unggulan hanya 

berdasarkan besarnya excess return dalam periode yang sama dan perbandingan 

tidak langsung (risk adjusted performance) yang didasarkan pada gabungan antara 

return dan risiko, terdiri atas 3 metode yang digunakan dalam mengevaluasi 

kinerja reksa dana, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.6.1 Metode Sharpe 

 

Metode ini diperkenalkan oleh William Sharpe untuk menghitung performa 

portofolio yang dinamakan reward-to-variability ratio (RVAR). Indeks sharpe 

mengukur kinerja portofolio dengan total risiko sebagai indikatornya. Risiko 

portofolio diukur dengan standar deviasi portofolio. Menurut Samsul (2007) 

metode ini menggunakan perumusan: 

 

 

Keterangan: 

SP =  Nilai rasio Sharpe 

RP = Rata-rata pengembalian diharapkan dari portofolio dalam satu periode 

RF = Rata-rata suku bunga bebas risiko dalam satu periode 

σp = Standar deviasi dari return portofolio periode tertentu 

 

Indeks ini mendasarkan perhitungan pada konsep garis pasar modal (capital 

market line) sebagai patok duga, yaitu dengan membagi premi risiko portofolio 
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dengan standar deviasinya. Rasio Sharpe mengukur performa portofolio dengan 

mengkalkulasi excess return dari setiap unit total risiko (standar deviasi). Semakin 

tinggi nilai pengukuran sharpe berarti kinerja portofolio semakin baik. 

Keterbatasan dari metode ini adalah  dipakainya asumsi yang berdasarkan konsep 

capital market line (CML). Karakteristik utama dari CML adalah hanya portofolio 

yang efisien yang dapat di-plot ke dalam CML. Artinya metode ini berasumsi 

bahwa setiap portofolio sudah efisien. 

 

2.6.2 Metode Treynor 

 

Metode ini dikembangkan oleh Jeck Treynor, dinamakan reward-to volatility 

ratio (RVOL). Indeks Treynor mengukur kinerja portofolio dengan risiko 

sistematisnya, yang dihitung dengan beta portofolio sebagai indikator. Indeks ini 

melihat kinerja portofolio dengan cara menghubungkan tingkat return portofolio 

dengan besarnya risiko dari portofolio tersebut. Dengan mempertimbangkan 

risiko sitematik, semakin tinggi nilai pengukuran Treynor, makin baik kinerja 

portofolio. Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2006) rumus Treynor ratio adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

TP = Nilai rasio Treynor 

Rp = Rata-rata pengembalian diharapkan dari portofolio 

Rf = Rata-rata suku bunga bebas risiko 

βp = Beta portofolio dalam satu periode 
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2.6.3 Metode Jensen 

 

Metode Jensen yang diciptakan Micheal C. Jensen (1968) menggunakan metode 

CAPM untuk menentukan apakah telah menghasilkan kinerja yang superior 

dibandingkan indeks pasar. Indeks ini menunjukan perbedaan antara tingkat 

return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan 

jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal (CML). Menurut Samsul 

(2006) Jensen Alpha didiversifikasikan pada persamaan berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

α =  Jensen’s Alpha (Jensen Performance Maensurement) 

RP =  Rata-rata pengembalian diharapkan dari portofolio dalam satu periode 

RF =  Rata-rata suku bunga bebas risiko dalam satu periode 

β =  Beta portofolio dalam satu periode 

RM =  Rata-rata pengembalian diharapkan pada pasar dalam satu periode 

 

Jensen menambahkan faktor untuk menunjukkan kinerja portofolio yang berbeda 

dengan beta-nya, yaitu Alpha yang menjadi pengukur manajer superior atau 

inferior. Kinerja superior atau inferior dapat terjadi karena dua faktor, pertama 

kemampuan manajer portofolio dalam memprediksi pergerakan pasar dan 

mengganti-ganti portofolio untuk beradaptasi terhadap kondisi pasar (market 

timing), kedua kemampuan manajer dalam menyeleksi sebuah reksa dana yang 
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undervalued secara konsisten (stock selection). Kemampuan ini merupakan 

kemampuan manajer dalam mengelola portofolio aktif. 

 

2.7 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana 

 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau disebut juga Net Asset Value (NAV) merupakan 

nilai pasar wajar (fair market value) suatu efek dan kekayaan lain dari reksa dana 

dikurangi dengan kewajiban (utang). NAB merupakan salah satu tolok ukur dalam 

memantau hasil dari suatu reksa dana. Nilai aktiva bersih per unit penyertaan 

adalah harga wajar dari portofolio suatu reksa dana setelah dikurangi biaya 

operasional kemudian dibagi jumlah saham/ unit penyertaan yang telah beredar 

(dimiliki investor) pada saat tersebut. Rumus untuk menghitung NAB adalah 

sebagai berikut (Iman, 2008): 

 

 

 

Nilai Aktiva Bersih reksa dana dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai 

masing-masing efek yang dimilikinya, berdasarkan harga pasar penutupan efek 

yang bersangkutan, kemudian menguranginya dengan kewajiban-kewajiban reksa 

dana, seperti biaya manajer investasi, biaya Bank Kustodian, biaya asuransi, biaya 

transaksi, biaya pembaharuan prospektus dan pendistribusiannya. Setelah itu baru 

dibagi dengan jumlah unit penyertaan reksa dana yang telah beredar. 

  

NAB per unit merupakan harga beli per unit penyertaan yang harus dibayar jika 

investor ingin berinvestasi dengan membeli unit penyertaan reksa dana dan 

sekaligus juga merupakan harga jual per unit penyertaan jika investor ingin 
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mencairkan investasi. Besarnya NAB berfluktuasi setiap hari tergantung dari 

perubahan nilai efek dalam portofolio. Dalam jumlah NAB terdapat komponen 

saham, obligasi dan surat berharga jangka pendek di pasar uang yang harganya 

bisa naik dan turun tergantung kekuatan penawaran dan permintaan di bursa. 

 

Menurut Pratomo dan Ubaidillah (2009), bagi investor NAB memiliki beberapa 

fungsi antara lain: 

1. Sebagai harga beli/ jual saat investor membeli/ menjual unit penyertaan suatu 

reksa dana. 

2. Sebagai indikator hasil (untung/ rugi) investasi yang dilakukan di reksa dana 

dan penentu nilai investasi yang dimiliki pada suatu saat. 

3. Sebagai sarana untuk mengetahui kinerja reksa dana yang dimiliki investor. 

4. Sebagai sarana untuk membandingkan kinerja historis reksa dana yang satu 

dengan reksa dana yang lain. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 

 

Dalam penelitian Novianti (2008), hasil penelitian ini adalah pada pengukuran 

kinerja reksa dana syariah pendapatan tetap menggunakan metode risk adjusted 

ratio (RAR) menunjukkan bahwa semua reksa dana syariah pendapatan tetap 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai pasar. Metode Sharpe menunjukkan 

bahwa semua reksa dana syariah pendapatan tetap memiliki nilai yang lebih tinggi 

dari nilai pasar. Pada metode Treynor menunjukkan bahwa hanya terdapat satu 

reksa dana yang memiliki kinerja yang lebih baik dari kinerja pasar. Pada metode 

Jensen menunjukkan bahwa ada empat reksa dana yang memiliki kinerja lebih 
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baik dari kinerja pasar dan terdapat satu reksa dana yang berada di bawah kinerja 

pasar (underperform). Pengukuran kinerja reksa dana syariah pendapatan tetap 

dengan metode rasio risiko menunjukkan bahwa semua kinerja reksa dana syariah 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai pasar. Pengukuran kinerja reksa dana 

syariah dengan metode Snail Trail menunjukkan bahwa reksa dana berada pada 

kuadran dua yang berarti bahwa reksa dana syariah pendapatan tetap mempunyai 

return tinggi dan risiko tinggi. 

 

Dalam penelitian Indah Setyarini (2007) menyatakan bahwa kinerja reksa dana 

pendapatan tetap pada tahun 2006 memiliki kinerja yang buruk karena nilai rata-

rata return yang dihasilkan lebih kecil dari nilai investasi bebas risiko dalam 

penelitian ini adalah Suku Bunga Bank Indonesia (SBI). Dari 126 reksa dana 

pendapatan tetap yang memiliki kinerja baik (bernilai positif) adalah sebanyak 54 

reksa dana pendapatan tetap dan 72 reksa dana pendapatan tetap memiliki  kinerja 

buruk (bernilai negatif). 

 

Dalam penelitian Erni Cahyaningsih (2008) menyatakan bahwa kinerja reksa dana 

syariah memiliki kinerja yang inferior dibandingkan dengan reksa dana 

konvensional dengan menggunakan Treynor ratio, meskipun secara keseluruhan 

indeks dari reksa dana syariah lebih besar dari pada indeks konvensional. 

 

Dalam penelitian Mondigliani (1997) melakukan penelitian dengan menggunakan 

Risk Adjusted Measure yang dilakukan pada reksa dana yang berada di luar negeri 

(USA) dan menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja portofolio menggunakan 

metode RAP (Risk Adjusted Performance) tersebut mendapatkan beberapa reksa 
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dana yang memiliki kinerja reksa dana di atas kinerja pasar bila manajer 

investasinya mengelola dengan baik. 

 

Dalam penelitian Sofyan S. Harahap dan Pardomuan Pane (2003) menyatakan 

bahwa pengukuran kinerja reksa dana syariah menggunakan metode perbandingan 

langsung menunjukkan bahwa kinerja reksa dana syariah lebih baik dibanding 

reksa dana konvensional. Pengukuran kinerja menggunakan metode Sharpe 

menunjukkan bahwa kinerja reksa dana syariah lebih baik dibanding reksa dana 

konvensional. Pengukuran kinerja menggunakan metode Treynor menunjukkan 

bahwa kinerja reksa dana syariah lebih rendah dibanding reksa dana 

konvensional. Meskipun kinerja reksa dana syariah dan konvensional sama-sama 

lebih rendah dibanding kinerja IHSG. Pengukuran kinerja dengan menggunakan 

metode Jensen menunjukkan bahwa kinerja reksa dana syariah lebih baik 

dibanding reksa dana konvensional. 

 

Dalam penelitian Nina Mudrikah Hariyanti (2001) menyatakan bahwa penilaian 

reksa dana dengan metode Sharpe menunjukkan 3 reksa dana memiliki kinerja 

yang baik. Sedangkan 5 reksa dana lainnya berkinerja buruk karena di bawah 

portofolio pasar. Dengan menggunakan metode Sharpe terbukti kinerja reksa dana 

syariah lebih baik jika dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Dengan 

metode Treynor diketahui reksa dana syariah memiliki kinerja yang lebih buruk 

dan tidak ada reksa dana yang memiliki kinerja di atas portofolio pasar. 

Sedangkan metode Jensen menunjukkan bahwa reksa dana syariah masih dibawah 

kinerja reksa dana konvensional. 
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Dalam penelitian Tendi Haruman dan Hariandy Hasbi (2005) menyatakan bahwa 

rata-rata reksa dana saham syariah selama tahun 2002 sampai 2003 memiliki 

return yang lebih tinggi dari return pasarnya (JII), dan dari sisi risiko semua reksa 

dana saham syariah menghasilkan kinerja risiko yang lebih rendah dari risiko 

pasarnya. Hal ini diperkuat lagi dari hasil kinerja berdasarkan Sharpe, Treynor 

dan Jensen measurement yang menunjukkan seluruh hasil perhitungan bernilai 

positif yang artinya bahwa seluruh reksa dana saham syariah berkinerja baik. 

 

Dalam Penelitian Bahtiar Usman dan Indri Ratnasari (1994) menunjukkan bahwa 

berdasarkan metode Sharpe seluruh reksa dana bernilai negatif yang berarti reksa 

dana tidak layak untuk dijadikan sebagai lahan investasi. Berdasarkan metode 

Treynor terdapat 5 reksa dana yang menghasilkan return positif terhadap pasar. 

Sedangkan berdasarkan metode Jensen ternyata seluruh reksa dana memiliki 

kinerja yang inferior. Berdasarkan metode M
2 

menunjukkan bahwa terdapat 7 

reksa dana yang memiliki nilai yang superior. 

 

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul dan Peneliti 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

1 Analisis Kinerja 

Reksa Dana 

Syariah Pendapatan 

Tetap Dengan 

Menggunakan Risk 

Adjusted Return, 

Rasio Risiko Dan 

Snail Trail 

(Novianti, 2008) 

Kinerja reksa 

dana, Risk 

Adjusted 

Return, Rasio 

Risiko Dan 

Snail Trail 

Menunjukkan bahwa semua reksa 

dana syariah pendapatan tetap 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari 

nilai pasar. Metode Sharpe 

menunjukkan bahwa semua reksa 

dana syariah pendapatan tetap 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari 

nilai pasar. Pada metode Treynor 

menunjukkan bahwa hanya terdapat 

satu reksa dana yang memiliki 

kinerja yang lebih baik dari kinerja 

pasar. Pada metode Jensen 

menunjukkan bahwa ada empat 
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reksa dana yang memiliki kinerja 

lebih baik dari kinerja pasar dan 

terdapat satu reksa dana yang berada 

di bawah kinerja pasar 

(underperform). Pengukuran kinerja 

reksa dana syariah pendapatan tetap 

dengan metode rasio risiko 

menunjukkan bahwa semua kinerja 

reksa dana syariah memiliki nilai 

yang lebih tinggi dari nilai pasar.  

Pengukuran kinerja reksa dana 

syariah dengan metode Snail Trail 

menunjukkan bahwa reksa dana 

berada pada kuadran dua yang 

berarti bahwa reksa dana syariah 

pendapatan tetap mempunyai return 

tinggi dan risiko tinggi. 

2 Analisis Kinerja 

Reksa Dana 

Pendapatan Tetap 

dengan Metode 

Sharpe Sebagai 

Dasar Keputusan 

Investasi 

(Indah Setyarini, 

2007) 

Kinerja Reksa 

Dana 

Pendapatan 

(Rate of 

return, rata-

rata rate of 

return, risiko 

fluktuasi, rata-

rata return) 

Menyatakan bahwa kinerja reksa 

dana pendapatan tetap pada tahun 

2006 memiliki kinerja yang buruk 

karena nilai rata-rata return yang 

dihasilkan lebih kecil dari nilai 

investasi bebas risiko dalam 

penelitian ini adalah Suku Bunga 

Bank Indonesia (SBI). Dari 126 

reksa dana pendapatan tetap yang 

memiliki kinerja baik (bernilai 

positif) adalah sebanyak 54 reksa 

dana pendapatan tetap dan 72 reksa 

dana pendapatan tetap memiliki  

kinerja buruk (bernilai negatif). 

 

3 Studi Komparatif 

Pengukuran 

Kinerja Reksa 

Dana Syariah dan 

Reksa Dana 

Konvensional 

berdasarkan 

Tingkat Return dan 

Risiko. 

(Cahyaningsih, 

2008) 

 

Reksa dana 

Syariah, reksa 

dana 

konvensional, 

return dan 

risiko 

menyatakan bahwa kinerja reksa 

dana syariah memiliki kinerja yang 

inferior dibandingkan dengan 

reksadana konvensional dengan 

menggunakan Treynor ratio, 

meskipun secara keseluruhan indeks 

dari reksa dana syariah lebih besar 

dari pada indeks konvensional. 
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4 Risk Adjusted 

Performance 

(Mondigliani,1997) 

Risk Adjusted 

Performance 

 

Menyimpulkan bahwa pengukuran 

kinerja portofolio menggunakan 

metode RAP (Risk Adjusted 

Performance) tersebut mendapatkan 

beberapa reksa dana yang memiliki 

kinerja reksa dana di atas kinerja 

pasar bila manajer investasinya 

mengelola dengan baik. 

 

5 Analisis 

Perbandingan 

Kinerja Reksa 

Dana Syariah 

Terhadap Reksa 

Dana Konvensional 

Tahun 1997-2001 

(Harahap dan 

Pardomuan,2003) 

Reksa dana 

syariah dan 

reksa dana 

konvensional 

menyatakan bahwa pengukuran 

kinerja reksa dana syariah 

menggunakan metode perbandingan 

langsung menunjukkan bahwa 

kinerja reksa dana syariah lebih baik 

dibanding reksa dana konvensional. 

Pengukuran kinerja menggunakan 

metode Sharpe menunjukkan bahwa 

kinerja reksa dana syariah lebih baik 

dibanding reksa dana konvensional. 

Pengukuran kinerja menggunakan 

metode Treynor menunjukkan 

bahwa kinerja reksa dana syariah 

lebih rendah dibanding reksa dana 

konvensional. Meskipun kinerja 

reksa dana syariah dan konvensional 

sama-sama lebih rendah dibanding 

kinerja IHSG. Pengukuran kinerja 

dengan menggunakan metode Jensen 

menunjukkan bahwa kinerja reksa 

dana syariah lebih baik dibanding 

reksa dana konvensional. 

6 Evaluasi Kinerja   

Reksa Dana 

Berdasarkan 

Metode Sharpe, 

Treynor, Jensen 

dan M
2 

. 

(Usman dan 

Ratnasari, 1994)
 

 

Kinerja reksa 

dana, metode 

Sharpe, 

Treynor, 

Jensen dan M
2
 

menunjukkan bahwa berdasarkan 

metode Sharpe seluruh reksa dana 

bernilai negatif yang berarti reksa 

dana tidak layak untuk dijadikan 

sebagai lahan investasi. Berdasarkan 

metode Treynor terdapat 5 reksa 

dana yang menghasilkan return 

positif terhadap pasar. Sedangkan 

berdasarkan metode Jensen ternyata 

seluruh reksa dana memiliki kinerja 

yang inferior. Berdasarkan metode 

M
2 

menunjukkan bahwa terdapat 7 

reksa dana yang memiliki nilai yang 

superior. 
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7 Evaluasi Kinerja 

dan Manajemen 

Portofolio Reksa 

dana Syari’ah di 

PT Dana Reksa 

Invesment 

(Nina Mudrikah 

Hariyanti, 2001) 

Risiko dan 

Return 

menyatakan bahwa penilaian reksa 

dana dengan metode Sharpe 

menunjukkan 3 reksa dana memiliki 

kinerja yang baik. Sedangkan 5 

reksa dana lainnya berkinerja buruk 

karena di bawah portofolio pasar. 

Dengan menggunakan metode 

Sharpe terbukti kinerja reksa dana 

syariah lebih baik jika dibandingkan 

dengan reksa dana konvensional. 

Dengan metode Treynor diketahui 

reksa dana syariah memiliki kinerja 

yang lebih buruk dan tidak ada reksa 

dana yang memiliki kinerja di atas 

portofolio pasar. Sedangkan metode 

Jensen menunjukkan bahwa reksa 

dana syariah masih dibawah kinerja 

reksa dana konvensional. 

 

8 Kinerja 

Reksadana 

Saham Syari’ah 

pada tahun 2002 

sampai 2003 

(Tendi Haruman 

dan Hariandy 

Hasbi, 2005) 

Return 

dan 

Risiko 

menyatakan bahwa rata-rata reksa 

dana saham syariah selama tahun 

2002 sampai 2003 memiliki return 

yang lebih tinggi dari return 

pasarnya (JII), dan dari sisi risiko 

semua reksa dana saham syariah 

menghasilkan kinerja risiko yang 

lebih rendah dari risiko pasarnya. 

Hal ini diperkuat lagi dari hasil 

kinerja berdasarkan Sharpe, Treynor 

dan Jensen measurement yang 

menunjukkan seluruh hasil 

perhitungan bernilai positif yang 

artinya bahwa seluruh reksa dana 

saham syariah berkinerja baik. 

 

 

 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

Reksa dana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana 

dari masyarakat investor, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek 
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oleh manager investasi. Dana yang diinvestasikan pada reksa dana dari pemodal 

akan disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya untuk 

menciptakan kekuatan membeli yang lebih besar dibanding mereka yang harus 

melakukan investasi sendiri. 

 

Reksa dana memiliki risiko sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. 

Semakin tinggi return yang diperoleh reksa dana, maka risiko reksa dana tersebut 

juga akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan investor harus hati-hati dalam 

menentukan portofolio reksa dana yang diinginkan. Pengukuran kinerja 

menggunakan data historis reksa dana berupa return dan risiko seperti standar 

deviasi dan beta dapat mempermudah investor menentukan portofolio reksa dana. 

 

Penilaian kinerja reksa dana syariah pendapatan tetap adalah tahapan terakhir 

dalam proses manajemen investasi, tentunya akan dipilih reksa dana yang 

memiliki kinerja baik dan menghasilkan return diatas produk lain. Keputusan 

tersebut dapat diambil setelah melakukan penelitian menggunakan beberapa 

metode. Dalam pengukuran kinerja reksa dana 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. 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, 

kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1 berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2005). Tujuan penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Jadi dalam penelitian ini tidak digunakan suatu 

hipotesis karena penelitian ini hanya untuk menggambarkan kinerja reksa dana 

syariah pendapatan tetap selama periode penelitian sehingga tidak diperlukan 

pengujian secara statistik.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2008). Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan reksa dana syariah pendapatan tetap yang terdaftar di BEI 

dan memperoleh penyertaan efektif dari OJK selama periode 2014. 
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Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. 

Metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel atas pertimbangan 

tertentu. Penelitian ini difokuskan pada reksa dana syariah pendapatan tetap 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Reksa dana syariah pendapatan tetap bersifat terbuka (Open End Fund). 

2. Reksa dana merupakan reksa dana syariah pendapatan tetap yang ada di 

Indonesia dan masih efektif selama periode penelitian. 

3. Reksa dana yang mempublikasikan nilai aktiva bersih (NAB) selama periode 

penelitian. 

Berdasarkan kriteria tersebut reksa dana syariah pendapatan tetap yang memenuhi 

kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini antara lain: 

 

Tabel 3.1 Daftar Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap 

 

No 
Reksa Dana Syariah  

Pendapatan Tetap 
Manajer Investasi 

1 Reksa Dana BNI Dana Syariah PT. BNI Asset Management 

2 Reksa Dana PNM Amanah Syariah PT. PNM Investment Management 

3 Reksa Dana MNC Dana Syariah PT. MNC Asset Management 

4 Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund PT. Insight Investment Management 

5 Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah PT. Mega Capital Investama 

6 Reksa Dana Mandiri Investa Dana Syariah PT. Mandiri Manajemen Investasi 

7 Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera PT. Samuel Aset Manajemen 

Sumber : www.ojk.go.id 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data NAB per unit masing-masing 

reksa dana yang aktif terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

tahun 2014 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), website OJK yaitu 

http://www.ojk.go.id 

 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah time series yaitu data 

penelitian berupa data rentetan waktu. Jadi, data penelitian ini dapat dikumpulkan 

dari waktu ke waktu, diolah dan disajikan sedemikian rupa, sehingga dapat 

menggambarkan obyek atau keadaan yang diteliti. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan 

atau mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian dan sumber 

data yang diperoleh dari: 

1. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah pendapatan tetap yang 

diperoleh dari www.kontan.co.id periode bulanan. 

2. Rata-rata suku bunga deposito diperoleh dari www.kontan.co.id.  

3. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan diperoleh dari website 

bank indonesia yaitu www.bi.go.id. 

 

 

http://www.ojk.go.id/
http://www.kontan.co.id/
http://www.kontan.co.id/
http://www.bi.go.id/
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3.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

 

3.5.1 Definisi Konseptual Variabel 

 

Return reksa dana adalah suatu ukuran kemampuan kerja atau prestasi yang 

dicapai oleh manager investasi yang diperhitungkan dari NAB per unit masing-

masing reksa dana selama periode pengamatan. 

 

Standar deviasi menggambarkan penyimpangan yang terjadi dari rata-rata return 

yang dihasilkan pada reksa dana dan pasar pada sub periode tertentu. 

 

Risk free Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk dalam 

rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia atas pengakuan utang berjangka waktu 

pendek dengan sistem diskonto. 

Metode Sharpe melakukan pengukuran kinerja reksa dana didasarkan atas apa 

yang disebut risk premium. Risk premium adalah selisih antara rata-rata kinerja 

yang dihasilkan oleh reksa dana dengan rata-rata kinerja investasi bebas risiko 

(risk free asset). 

Metode Treynor juga melakukan pengukuran kinerja didasarkan atas risk 

premium sama seperti yang dilakukan Sharpe namun dalam metode Treynor 

digunakan pembagi beta (β) yang merupakan risiko sistematik. 

Metode Jensen juga menggunakan faktor beta dalam mengukur kinerja investasi 

suatu portofolio yang didasarkan atas pengembangan Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). Kelebihan inilah yang digambarkan oleh Jensen sebagai perpotongan 
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garis regresi linear pada sumbu Y, dan disebut dengan perpotongan Jensen dengan 

notasi alfa (α). 

 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel 

 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Definisi operasional Pengukuran 

1 Return reksa dana 

syariah pendapatan 

tetap 

Selisih return reksa dana akhir 

bulan (NABt) dan return reksa dana 

akhir bulan sebelumnya (NABt-1) 

dibagi dengan return reksa dana 

akhir bulan sebelumnya (NABt-1) 

 

 

 

2 Standar Deviasi Standar yang digunakan untuk 

menghitung total risiko dari suatu 

instrumen investasi. 

 

 

 

3 Risk free (SBI) Merupakan investasi bebas risiko 

yang diasumsikan dengan tingkat 

rata-rata Suku Bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) 

 

 

 

4 Metode Sharpe Risk Adjusted Measures of Portfolio 

Performance oleh Sharpe, diukur 

dengan rasio excess portfolio return 

(RP-RF) terhadap standard 

deviasinya (σP) 

 

 

 

5 Metode Treynor Risk Adjusted Measures of Portfolio 

Performance oleh Treynor, diukur 

dengan rasio excess portfolio return 

(RP - RF) terhadap beta atau risiko 

sistematiknya (βP) 

 

 

 

6 Metode Jensen Risk Adjusted Measures of Portfolio 

Performance oleh Jensen, diukur 

dengan selisih return portfolio 

dengan risk free (Rp – RF) 

dikurangi beta dikali selisih tingkat 

pengembalian benchmark dengan 

tingkat pengembalian risk-free 

(β(Rm – RF)) 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu data yang merupakan uraian 

keterangan berupa laporan yang akan dikumpulkan untuk dianalisis, untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan.  

 

Alat analisis yang digunakan dalam pengukuran kinerja reksa dana syariah 

pendapatan tetap adalah Metode Sharpe, Metode Treynor dan Metode Jensen. 

Sebelum melakukan analisis menggunakan ketiga metode tersebut, perlu 

dilakukan langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut : 

 

a. Menghitung return NAB/unit bulanan reksa dana syariah pendapatan tetap 

selama tahun 2014. 

 

 

 

Keterangan: 

Ri  = return reksa dana  

NABt = rata-rata NAB/unit bulan ini 

NABt-1 = rata-rata NAB/unit bulan sebelumnya 

 

b. Menghitung rata-rata (mean) return NAB/unit bulanan reksa dana syariah 

pendapatan tetap selama tahun 2014. 
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c. Menghitung standar deviasi menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

d. Menghitung kinerja reksa dana syariah pendapatan tetap dengan metode 

Sharpe, metode Treynor dan metode Jensen. 

 

1. Metode Sharpe 

 

 

 

Keterangan: 

SP =  Nilai rasio Sharpe 

RP = Rata-rata pengembalian diharapkan dari portofolio dalam satu  

   periode 

RF = Rata-rata suku bunga bebas risiko dalam satu periode 

σp = Standar deviasi dari return portofolio periode tertentu 

 

2. Metode Treynor 

 

 

 

Keterangan: 

TP = Nilai rasio Treynor 

Rp = Rata-rata pengembalian diharapkan dari portofolio 

Rf = Rata-rata suku bunga bebas risiko 
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βp = Beta portofolio dalam satu periode 

 

3. Metode Jensen 

 

 

 

Keterangan: 

α =  Jensen’s Alpha (Jensen Performance Maensurement) 

RP =  Rata-rata pengembalian diharapkan dari portofolio dalam satu  

     periode 

RF =  Rata-rata suku bunga bebas risiko dalam satu periode 

β =  Beta portofolio dalam satu periode 

RM =  Rata-rata pengembalian diharapkan pada pasar dalam satu  

    periode 

 

e. Menentukan reksa dana syariah pendapatan tetap yang kinerjanya baik sesuai 

dengan masing-masing metode yang digunakan. 

SRD > + ( positif ) kinerjanya baik 

SRD < -  ( negatif ) kinerjanya buruk 

 

f. Menyusun peringkat reksa dana syariah pendapatan tetap yang tertinggi 

sampai dengan terendah sesuai dengan nilai Sharpe, nilai Treynor dan nilai 

Jensen. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengukuran kinerja reksa dana syariah pendapatan tetap berdasarkan 

metode Sharpe dari 7 reksa dana menghasilkan dua reksa dana yang 

mampu menghasilkan kinerja diatas kinerja tolok ukurnya (IRDPT) yaitu 

reksa dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera dan Mega Dana Obligasi 

Syariah dan sisanya lima reksa dana yang berkinerja inferior. 

 

2. Pengukuran kinerja reksa dana menggunakan metode Treynor 

menghasilkan lima reksa dana syariah pendapatan tetap yang memiliki 

kinerja superior yaitu SAM Sukuk Syariah Sejahtera, Mandiri Investa 

Dana Syariah, MNC Dana Syariah, BNI Dana Syariah, PNM Amanah 

Syariah dan dua reksa dana yang berkinerja inferior. 

 

3. Pengukuran kinerja reksa dana menggunakan metode Treynor 

menghasilkan lima reksa dana syariah pendapatan tetap yang memliki 

kinerja superior yaitu SAM Sukuk Syariah Sejahtera, Mandiri Investa 
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Dana Syariah, MNC Dana Syariah, BNI Dana Syariah, PNM Amanah 

Syariah dan dua reksa dana yang berkinerja inferior. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diperoleh beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi calon investor untuk membantu 

dalam mengambil keputusan ketika memilih produk reksa dana, terutama 

bagi infestor yang kurang memiliki pengetahuan mengenai perkembangan 

kinerja reksa dana dan pengalaman berinvestasi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan cakupan reks dana yang diteliti 

lebih diperluas, tidak hanya pada reksa dana syariah pendapatan tetap saja 

tetapi pada kategori reksa dana yang lainnya juga. Untuk periode 

penelitian dan metode pengukuran kinerjanya diharapkan ditambah agar 

semakin dapat mempersentasikan kinerja reksa dana. 
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