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III. METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu entitas yang akan diteliti, dalam penelitian ini 

yang menjadi objek penelitian studi komparasi adalah kinerja dari reksa 

dana saham, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana campuran yang 

terdaftar aktif di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan 

menggunakan metode APT dan CAPM, data yang digunakan adalah data 

pada periode September 2011 – September 2014. 

 
3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data berupa angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

data sekunder, yaitu  data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 

lain (Sanusi, 2014). Data sekunder ini diperoleh melalui internet dengan 

melakukan browsing  atau dari jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian 

ini. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data bulanan 

Nilai Aktiva Bersih / Unit Penyertaan reksa dana yang diperoleh dari 

website resmi BAPEPAM yaitu www.bapepam.go.id. 

 

http://www.bapepam.go.id/
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2. Selain itu variabel-variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Indeks Harga Saham (IHSG) yang dijadikan sebagai perbandingan 

dari hasil tingkat pengembalian pasarnya (Return Market ) data IHSG 

diperoleh dari situs www.yahoofinance.com.  

3. Variabel lainnya yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai 

tukar uang (kurs) rupiah terhadap dollar Amerika diperoleh dari laporan 

bulanan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui situs website 

www.bi.go.id, serta berbagai literatur dan situs website lainnya yang 

menyediakan informasi terkait dengan penelitian ini. Periode data yang 

digunakan adalah pada September 2011 sampai dengan September 2014. 

 
3.3 Teknik  Pengumpulan Data 

Sesuai dengan data yang digunakan yaitu data sekunder maka penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi  yaitu dengan mencatat atau menyalin 

data yang tercantum di BAPEPAM pada situs www.bapepam.go.id , 

www.yahoofinance.com, dan Bank Indonesia pada situs www.bi.go.id , 

serta situs lain yang mendukung data terkait reksa dana yang dibutuhkan 

seperti, pada situs www.infovesta.com. 

 
3.4 Tehnik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah seluruh elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang 

dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014).  Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh reksa dana saham, reksa dana 

pendapatan tetap, dan reksa dana campuran yang aktif dan tercatat di 

http://www.yahoofinance.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.bapepam.go.id/
http://www.yahoofinance.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.infovesta.com/
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BAPEPAM selama kurun waktu penelitian pada September 2011 – 

September 2014. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs website 

BAPEPAM tercatat hingga September 2014 jumlah reksa dana saham, reksa 

dana pendapatan tetap, dan reksa dana campuran ada 512 unit penyertaan, 

dengan perincian sebagai berikut : reksa dana saham = 144 unit penyertaan, 

reksa dana pendapatan tetap = 195 unit penyertaan, dan reksa dana 

campuran = 173 unit penyertaan. Keseluruhan jumlah tersebut adalah reksa 

dana yang aktif di Indonesia dan tercatat di BAPEPAM.  

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih (Sanusi, 

2014). Adanya sampel ini diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi 

dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama 

pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar atau expert (Sanusi, 

2014). Pertimbangan ini juga bisa dikatakan sebagai suatu kriteria yang 

digunakan untuk menyeleksi sampel yang akan digunakan. Adapun kriteria 

yang digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu : 

1. Sampel hanya akan diambil dari reksa dana yang dikeluarkan oleh 

Manajer Investasi (MI) yang secara bersama-sama juga mengeluarkan 

produk reksa dana jenis reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap, 

dan reksa dana campuran.  

2. Reksa dana yang dijadikan sampel hanyalah jenis reksa dana saham, 

reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana campuran yang aktif dan 
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telah tercatat di BAPEPAM selama periode penelitian yaitu pada 

September 2011 – September 2014. 

3. Reksa dana yang diteliti adalah reksa dana yang telah menerbitkan NAB 

sejak September 2011 hingga September 2014. 

Ada 19 Manajer Investasi yang mengeluarkan reksa dana saham, reksa dana 

pendapatan tetap, dan reksa dana campuran, namun yang sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini hanya ada 16 Manajer Investasi 

saja. Sehingga jumlah sampel reksa dana yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 48 reksa dana, yang terdiri dari tiga jenis reksa dana 

yaitu reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana 

campuran dengan masing-masing jenis reksa dana yang diteliti terdiri dari 

16 unit penyertaan sebagai sampel yang mewakili populasi.  

Berikut ini adalah tabel sampel penelitian yang akan diteliti : 
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Tabel 3.1 : Sampel Penelitian Reksa Dana Saham, Reksa Dana Pendapatan  
                   Tetap, dan Reksa Dana Campuran, serta Manajer Investasinya 
                   Periode September 2011 – September 2014 

 
No Reksa Dana 

Saham 
Reksa Dana 

Pendapatan Tetap 
Reksa Dana 
Campuran 

Manajer Investasi 

1 Panin Dana Prima Panin Gebyar Indonesia 
II 

Panin Dana Unggulan Panin Asset Management 

2 BNP Paribas 
Ekuitas 

BNP Paribas Rupiah Plus Reksadana BNP 
Paribas Dana Investa 

PT BNP Paribas 
Investment Partners 

3 Reksadana Dana 
Ekuitas Andalan 

Reksa Dana Makara 
Prima 

Reksa Dana Bahana 
Kombinasi Arjuna 

PT Bahana TCW 
Investment Management 

4 Batavia Dana 
Saham Optimal 

Reksa Dana Si 
Danaobligasi Maxima 

Batavia Prima 
Campuran 

PT Batavia Prosperindo 
Aset Manajemen 

5 CIMB-Principal 
Equity Aggressive 

Reksadana CIMB 
Principal Bond 

CIMB-Principal 
Balanced Growth 

PT CIMB Principal Asset 
Management 

6 Danareksa Mawar Reksa Dana Danareksa 
Melati Pendapatan Tetap 

Danareksa Anggrek PT Danareksa Investment 
Management 

7 First State 
Indoequity 
Sectoral Fund 

First State Indonesian 
Bond Fund 

Reksadana First State 
Indonesian Balance 
Fund 

PT First State Invesments 
Management 

8 Maybank GMT 
Dana Ekuitas 

Maybank GMT Dana 
Pasti 2 

Maybank GMT Dana 
Fleksi 

PT GMT Aset Manajemen 

9 Reksa Dana MNC 
Dana Ekuitas 

Reksa Dana MNC Dana 
Likuid 

Reksa Dana MNC 
Dana Kombinasi 

PT MNC Asset 
Management 

10 Mandiri Investa 
Ekuitas Dinamis 

Reksadana Mandiri 
Investa Dana Pendapatan 
Optimal 

Mandiri Investa Aktif PT Mandiri Manajemen 
Investasi 

11 Manulife Dana 
Saham 

Manulife Obligasi 
Unggulan 

Manulife Dana 
Campuran II 

PT Manulife Aset 
Manajemen Indonesia 

12 Reksa Dana NISP 
Indeks Progresif 

Reksa Dana NISP Dana 
Tetap II 

Reksa Dana NISP 
Dana Handal 

PT NISP Asset 
Management 

13 Prospera Bijak Reksadana Prospera 
Obligasi 

Reksadana Prospera 
Balance 

PT Prospera Asset 
Management 

14 Reksa Dana 
Schroder Dana 
Prestasi 

Schroder Dana Mantap 
Plus II 

Reksa Dana Schroder 
Dana Kombinasi 

PT Schroder Investment 
Management Indonesia 

15 Reksa Dana Simas 
Danamas Saham 

Reksa Dana Simas 
Danamas Mantap Plus 

Simas Satu PT Sinarmas Asset 
Management 

16 TRIM Kapital Reksa Dana Trim Dana 
Tetap 2 

TRIM Kombinasi 2 PT Trimegah Asset 
Management 

Sumber : www.bapepam.go.id  

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dan pengertian teoritis 

variabel untuk dapat diamati dan diukur. Berikut adalah definisi operasi 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

http://www.bapepam.go.id/
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1. Return Reksa Dana  

Return reksa dana adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari 

investasi reksa dana yang dilakukan, yang ditunjukkan dengan perubahan 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari reksa dana. Return reksa dana dalam 

penelitian ini didapat dari jenis reksa dana yang digunakan sebagai 

sampel yang dihitung secara bulanan. Return reksa dana dalam penelitian 

ini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus (Samsul, 2006) : 

𝑅𝑓𝑑 ,𝑡 =  
𝑁𝐴𝐵𝑡 −  𝑁𝐴𝐵𝑡−1

𝑁𝐴𝐵𝑡−1
 

Keterangan : 

Rfd,t      = return  reksa dana saham, atau return pendapatan tetap, atau                   

               return reksa dana campuran pada periode t (dalam bulanan) 

NABt   = NAB reksa dana saham, atau return pendapatan tetap, atau 

               return reksa dana campuran pada periode t (dalam bulanan) 

NABt-1 = NAB reksa dana saham, atau return pendapatan tetap, atau 

               return reksa dana campuran pada periode t-1 (dalam  

               bulanan) 

 
2. Return  Pasar (Market Return) 

Return  pasar adalah suatu ukuran kemampuan kinerja pasar sebagai 

pembandingnya, dalam menunjukkan suatu kinerja yang telah dicapai 

dalam periode tertentu yang diperhitungkan dari nilai IHSG. Return pasar 

dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Samsul, 2006) : 
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𝑅𝑚 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 −  𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

Keterangan : 

Rm = Return pasar pada periode t (dalam bulanan) 

IHSGt = Nilai IHSG pada periode t (dalam bulanan) 

IHSGt-1 = Nilai IHSG pada periode t-1 (dalam bulanan)  

 
3. Risk Free (Rf) 

Risk free adalah pendapatan investasi yang bebas risiko, yang 

diasumsikan dengan tingkat rata–rata suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) pada suatu periode tertentu. Menurut Barus (2013) risk 

free dapat diketahui dengan cara sebagai berikut : 

𝑅𝑓 =  
∑𝑆𝐵𝐼

∑𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
 

Keterangan : 

Rf    = Return aset bebas risiko (dalam bulanan) 

SBI  = %SBI bulanan per tahun 

 

4. Tingkat Perubahan Inflasi 

Adalah selisih dari inflasi pada periode saat ini dengan inflasi periode 

sebelumnya dibagi dengan  inflasi periode sebelumnya. Menurut Jamli 

(2001) dalam Musdalifah (2009), untuk mengukur perubahan inflasi 

dapat digunakan formula sebagai berikut : 

𝑅 𝐼𝑛𝑓 =  
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖𝑡 −  𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖𝑡−1

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖𝑡−1
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Keterangan: 

R Inf     = perubahan inflasi 

Inflasi t  = inflasi pada periode ke – t 

inflasi t-1  = inflasi pada periode sebelum ke – t 

 

5. Tingkat Perubahan Kurs 

Adalah selisih dari kurs pada periode saat ini dengan kurs periode 

sebelumnya dibagi dengan  kurs periode sebelumnya. Menurut Dahlifah 

(2005) dalam Musdalifah (2009) perubahan kurs dihitung dengan 

formula sebagai berikut : 

𝑅𝐾𝑢𝑟𝑠 =
 Kurs  t −  Kurs  t−1 

Kurs  t−1
 

Keterangan: 

R Kurs     = perubahan kurs 

Kurs t       = kurs periode ke – t 

Kurs t-1     = kurs sebelum periode ke – t 

 

6. Metode Arbitrage Pricing Theory (APT) 

Perhitungan expected return  reksa dana saham, reksa dana pendapatan 

tetap, dan reksa dana campuran dicari dengan  menggunaan metode  

Arbitrage Pricing Theory (APT), sebagai landasan untuk menilai kinerja 

reksa dana pada penelitian ini. Metode APT ini memiliki asumsi bahwa 

tingkat pengembalian acak atas sekuritas i dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Persamaan APT dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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𝐸 𝑅𝑓𝑑  = 𝑅 𝑓𝑑 + 𝑏1 (𝑅 𝑚 − 𝑅 𝑓) + 𝑏2 𝑅  𝐼𝑛𝑓 − 𝑅 𝑓 +  𝑏3 𝑅  𝐾𝑢𝑟𝑠 − 𝑅 𝑓  

 
Keterangan : 

𝐸(𝑅𝑓𝑑 )          = expected return reksa dana saham atau reksa dana 

                         pendapatan tetap, atau reksa dana campuran 

𝑅 𝑓𝑑                 = tingkat actual return 

b1, b2, b3         = sensitivitas reksa dana saham, reksa dana pendapatan  

                          tetap, dan reksa dana campuran  

(𝑅 𝑚 –  𝑅 𝑓)         = premi risiko pasar 

(𝑅  𝐼𝑛𝑓 –  𝑅 𝑓)     = premi risiko inflasi 

(𝑅  𝐾𝑢𝑟𝑠 –  𝑅 𝑓)  = premi risiko kurs 
 
 

7. Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

CAPM merupakan suatu model yang menghubungkan tingkat 

pendapatan yang diharapkan dari suatu aset yang berisiko dengan risiko 

dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Berdasarkan teori 

CAPM dengan pendekatan security market line (SML), maka bentuk 

pada persamaan expected return dengan metode CAPM pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

 
𝐸 𝑅𝑓𝑑  = 𝑅 𝑓 + 𝛽𝑖(𝑅 𝑚 − 𝑅 𝑓) 

Keterangan : 

𝐸(𝑅𝑓𝑑 )    = expected return dari sekuritas i yang mengandung risiko 

𝑅 𝑓           = tingkat suku bunga bebas risiko (risk free) 
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𝛽𝑖           = beta sekuritas i 

𝑅 𝑚       = market return atas portofolio pasar 

 
 

8. Pengukuran Kinerja Reksa Dana  

Penilaian kinerja reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap, dan 

reksa dana campuran ditentukan dengan mengukur besarnya abnormal 

return yang didapat, yaitu dengan mengurangkan actual return reksa 

dana dengan expected return reksa dana untuk masing-masing sampel 

dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode Jensen yang dinyatakan 

dengan persamaan berikut (Samsul, 2006) : 

𝛼 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 

Variabel-variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.4 berikut : 
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Tabel 3.2 : Definisi Operasional Variabel 
 

N
o 

Jenis Variabel Definisi Operasional Skala Metode Pengukuran 

1. Return reksa 
dana (reksa dana 
saham, reksa 
dana pendapatan 
tetap, dan reksa 
dana campuran) 

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) 

Rasio  

𝑅𝑓𝑑 ,𝑡 =  
𝑁𝐴𝐵𝑡 −  𝑁𝐴𝐵𝑡−1

𝑁𝐴𝐵𝑡−1
 

2. Return market Selisih antara return  IHSG 
akhir bulan (IHSGt) dan return 
IHSG akhir bulan sebelumnya 
(IHSGt-1) dibagi dengan return  
IHSG akhir bulan sebelumnya 
(IHSGt-1) 

Rasio  

𝑅𝑚 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 −  𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

3. Risk free Pendapatan investasi yang bebas 
risiko, yang diasumsikan dengan 
tingkat rata-rata suku bunga SBI 

Rasio  

𝑅𝑓 =  
∑𝑆𝐵𝐼

∑𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
 

4. Tingkat 
perubahan 
inflasi 

Selisih dari inflasi pada periode 
saat ini dengan inflasi periode 
sebelumnya dibagi dengan  
inflasi periode sebelumnya 

Rasio  

𝑅 𝐼𝑛𝑓 =  
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖𝑡 −  𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖𝑡−1

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖𝑡−1
 

5. Tingkat 
perubahan kurs 

Selisih dari kurs pada periode 
saat ini dengan kurs periode 
sebelumnya dibagi dengan  kurs 
periode sebelumnya 

Rasio  

𝑅𝐾𝑢𝑟𝑠 =
 𝐾𝑢𝑟𝑠  𝑡 −  𝐾𝑢𝑟𝑠  𝑡−1 

𝐾𝑢𝑟𝑠  𝑡−1
 

6. Metode APT Metode yang digunakan untuk 
mengukur nilai expected return 
reksa dana saham, reksa dana 
pendapatan tetap, dan reksa dana 
campuran 

Rasio 
 

E(Rfd) = R fd  + b1 (R m-R f) + b2 

               (R  Inf – R f) + b3 (R  Kurs– 
R f)  

 
 

7. Metode CAPM Suatu model yang 
menghubungkan tingkat 
pendapatan yang diharapkan 
dari suatu aset yang berisiko 
dengan risiko dari aset tersebut 
pada kondisi pasar yang 
seimbang. 

Rasio  
𝐸 𝑅𝑓𝑑  = 𝑅 𝑓 + 𝛽𝑖(𝑅 𝑚 − 𝑅 𝑓) 

8. Metode Jensen Metode yang digunakan untuk 
menilai kinerja reksa dana 
saham, reksa dana pendapatan 
tetap, dan reksa dana campuran 

Rasio  
α = average return – expected return 
 

Sumber : Dikembangkan Untuk Penelitian 
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3.6 Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif, dengan data sekuder yang 

telah tersedia. Penilaian kinerja reksa dana saham, reksa dana pendapatan 

tetap, dan reksa dana campuran dalam penelitian ini ditentukan dengan 

dengan menggunakan metode Arbitrage Pricing Theory (APT) yang dilihat 

dari nilai abnormal return  yang didapat, namun selain dengan metode APT 

ada pula metode CAPM yang sering digunakan oleh banyak investor dengan 

pendekatan security market line (SML). Oleh karena itu selain menyajikan 

hasil perhitungan dengan metode APT, dalam penelitian ini juga 

menyajikan hasil perhitungan dengan menggunakan metode CAPM. 

Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui perbedaan expected return reksa 

dana yang didapat dari kedua metode tersebut, dengan melihat nilai 

abnormal return yang didapat.  

Langkah-langkah analisis dengan metode APT : 

1. Menghitung actual return masing-masing reksa dana saham, reksa dana 

pendapatan tetap, dan reksa dana campuran. 

2. Menghitung return pasar (market return), risk free, tingkat perubahan 

inflasi, dan tingkat perubahan kurs. 

3. Menentukan besarnya premi risiko pasar, premi risiko inflasi, dan premi 

risiko kurs dengan cara mengurangi return market, tingkat perubahan 

inflasi, dan tingkat perubahan kurs masing-masing reksa dana dengan 

nilai risk free. 
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4. Menghitung b1, b2, dan b3 untuk metode APT pada sampel reksa dana 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

5. Membentuk model persamaan berdasarkan metode APT. 

6. Menghitung expected return reksa dana saham, reksa dana pendapatan 

tetap, dan reksa dan campuran dengan menggunakan metode APT. 

7. Menghitung nilai abnormal return guna mengukur dan menilai kinerja 

reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana 

campuran. 

Langkah-langkah analisis dengan metode CAPM : 

1. Menghitung koefisien beta (β) portofolio pada metode CAPM dengan 

menggunakan rumus market model. 

2. Membentuk model persamaan berdasarkan metode CAPM. 

3. Menghitung expected return reksa dana saham, reksa dana pendapatan 

tetap, dan reksa dan campuran dengan menggunakan metode CAPM. 

4. Menghitung nilai abnormal return guna mengukur dan menilai kinerja 

reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana 

campuran. 

Perhitungan tersebut diterapkan secara individual pada setiap unit 

penyertaan reksa dana yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, selama 

periode penelitian. 
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3.7 Pengujian Hipotesis Berdasarkan Perhitungan Keuangan 

Hipotesis adalah dugaan sementara dalam sebuah penelitian. Setiap 

hipotesis yang dikemukakan bisa benar dan bisa pula tidak. Sehingga 

membutuhkan sebuah pembuktian terkait hipotesis yang telah dikemukakan. 

Langkah yang digunakan dalam menentukan apakah diterima atau 

ditolaknya sebuah hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada 

perhitungan-perhitungan keuangan yang dilakukan : 

1. Kriteria hipotesis diterima atau tidak  

a. Abnormal return reksa dana saham ≥ abnormal return reksa dana 

pendapatan tetap dan campuran, maka kinerja reksa dana saham lebih 

baik dibandingkan kinerja reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana 

campuran. 

b. Abnormal return reksa dana saham < abnormal return reksa dana 

pendapatan tetap dan campuran, maka kinerja reksa dana saham tidak 

lebih baik dibandingkan kinerja reksa dana pendapatan tetap dan reksa 

dana campuran. 

 
2. Menyusun formulasi hipotesis 

H1       : Kinerja reksa dana saham lebih baik daripada kinerja reksa dana 

pendapatan tetap dan reksa dana campuran dengan 

menggunakan metode APT. 

H2       : Kinerja reksa dana saham lebih baik daripada kinerja reksa dana 

pendapatan tetap dan reksa dana campuran dengan 

menggunakan metode CAPM. 


