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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Indonesia merupakan negara nomor satu dengan jumlah penabung 

terbanyak. Lembaga riset Nielsen mendapati perilaku masyarakat Indonesia 

sebagian besar masih mengutamakan penggunaan uangnya untuk menabung. 

Managing Director Nielsen Indonesia, Catherine Eddy, mengungkapkan 71 persen 

masyarakat Indonesia menyisihkan penghasilannya untuk disimpan sebagai 

tabungan. Menurut data beberapa negara tempat Nielsen melakukan survei, 

Indonesia merupakan negara nomor satu di mana masyarakatnya menyisihkan 

dana untuk menabung, Indonesia 71 persen , Hong Kong 70 persen , Filipina 70 

persen, Vietnam 68 persen, Jepang 61 persen, Malaysia 61 persen. 

(merdeka.com). 

 Selain itu, produk lain yang diminati juga penduduk Indonesia antara lain 

adalah produk asuransi. Kemudian investasi menjadi produk lain yang diminati 

oleh penduduk Indonesia dimana sepertiga (33 persen) masyarakat Indonesia 

berkata bahwa mereka menggunakan dana cadangan untuk berinvestasi dalam 

saham dan reksa dana, di banding dengan masyarakat global yang hanya 19% 

(merdeka.com). 

 Reksa dana pertama kali dikenalkan di Indonesia dengan mengacu kepada 

peraturan SK Menteri Keuangan No. 1548 tahun 1990. Namun peraturan ini tidak 

cukup untuk memberikan dorongan bagi perkembanngan reksa dana itu sendiri, 

karena hanya diijinkan usaha reksa dana yang berjenis tertutup (close-ended). 

Kemudian setelah disahkan Undang – Undang No. 8 tahun 1995 yang mengatur 

aktivitas pasar modal di Indonesia, menjadi peluang bagi berdirinya reksa dana 

terbuka (open-ended), dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). 

 Reksa dana dapat dijadikan salah satu alternatif berinvestasi selain 

tabungan, deposito, saham dan obligasi. Reksa dana merupakan instrumen yang 

sangat menarik bagi para investor. Para investor ini menikmati berbagai kelebihan 
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dari reksa dana. Dimana return yang diberikan biasanya lebih tinggi daripada 

deposito berjangka ataupun tabungan tahapan. 

 Perkembangan reksa dana dewasa ini semakin meningkat seiring dengan 

tumbuh kembangnya perekonomian suatu bangsa dan berkembangnya pasar 

modal. Reksa dana menjadi produk alternatif bagi para calon investor yang 

memiliki dana terbatas dalam berinvestasi dipasar modal, karena dana yang 

diinvestasikan ke dalam reksa dana akan digabungkan dengan dana dari investor–

investor lainnya untuk menciptakan kekukatan membeli yang jauh lebih besar. 

Perkembangan reksa dana tersebut juga didukung dengan semakin 

berkembangnya produk–produk investasi sehingga tidak semua orang dapat 

memahami produk–produk investasi dan memiliki waktu untuk mengelola 

investasinya. Dengan menggunakan manajer investasi yang profesional dan 

memiliki pengetahuan tentang efek, maka investasi pada reksa dana semakin 

berkembang di Indonesia. 

 Reksa dana adalah salah satu instrumen yang sangat menarik perhatian para 

deposan. Peminat reksa dana sering disebut sebagai investor. Para investor ini 

menikmati berbagai kelebihan dari reksa dana. Dimana return yang diberikan 

lebih tinggi daripada deposito berjangka ataupun tabungan tahapan biasanya. 

Akan tetapi tidak semua investor mengenali instrumen investasi ini dengan baik.

 Berinvestasi pada reksa dana pada prinsipnya merupakan diversifikasi 

investasi (Nugraha,2008:98), yaitu menyebarkan risiko sebanyak-banyaknya 

pada instrumen investasi sehingga apabila diakumulasikan, risiko investasi 

seluruhnya secara umum akan berkurang. Penyebaran investasi dilakukan dengan 

maksud memperkecil kemungkinan risiko yang akan timbul, jika salah satu 

instrumen investasi mengalami kerugian masih dapat dinetralisir dengan 

keuntungan yang didapat dari instrumen investasi lainnya. 

 Perkembangan reksa dana dapat dilihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB). 

Dalam 10 tahun terakhir reksa dana di Indonesia telah berkembang hingga pada 

tahun 2013 dana masyarakat yang diinvestasikan pada berbagai reksa dana 

mencapai lebih dari Rp. 185 triliun. Dalam rentang waktu 2004 hingga 2013 dapat 

dilihat bahwa pada tahun 2005 Nilai Aktiva Bersih yang tercatat di Badan 
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Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengalami penurunan yang drastis. Tahun 

2005 dapat dikatakan tahun kelam bagi industri reksa dana dalam negeri. Menurut 

Gunarto (2006:05) hal ini disebabkan melonjaknya harga minyak mentah dunia 

dan terus meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) 

yang kemudian memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) dan BI rate. Kenaikan suku bunga menjadi indikasi 

kemunduran perkembangan industri reksa dana. Investor reksa dana yang 

mayoritas adalah investor yang dulunya berinvestasi pada sekuritas bebas risiko 

seperti deposito lantas ramai-ramai mundur dari industri reksa dana dengan cara 

mencairkan (redemption) unit reksa dana untuk kembali melakukan investasi pada 

deposito. Hal itu dapat dimaklumi karena industri reksa dana masih tergolong 

baru di Indonesia dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang instrumen investasi yang mereka lakukan. 

Perkembangan reksa dana dari tahun 2004 hingga bulan tahun 2013 dapat dilihat 

pada Grafik 1.1 

 

Gambar 1.1 Grafik Resume Aktivitas Reksa Dana Tahun 2004 – Tahun 2013 
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Pada tahun 2005 banyak perusahaan reksa dana yang tidak mampu 

melanjutkan usahanya karena pencairan dana (redemption) yang dilakukan oleh 

investor untuk mengalihkan instrumen investasinya pada deposito, namun apabila 

dilihat perkembangan reksa dana dalam 10 tahun terakhir maka dapat disimpulkan 

bahwa reksa dana masih akan berkembang dan dapat menjadi pilihan investasi 

yang cukup menguntungkan. Reksa dana menawarkan berbagai alternatif 

investasi kepada investor, dilihat dari portofolio investasinya dari sisi peraturan 

BAPEPAM, reksa dana di Indonesia berdasarkan portofolio terdiri dari reksa dana 

pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham dan reksa dana 

campuran. Menurut data BAPEPAM komposisi Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa 

dana  per tanggal 28 Februari 2014 dapat dilihat pada Grafik 1.2. 

 

Gambar 1.2 

Grafik Komposisi Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana  

per Tanggal 28 Februari 2014 
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Berdasarkan data Bapepam pada akhir Februari 2014 total aset reksa dana saham 

sebesar Rp 86,5 triliyun dan merupakan reksa dana yang memiliki aset terbesar 

bila dibandingkan dengan jenis reksa dana lainnya. Komposisi resa dana ini 

menunjukan bahwa investor di Indonesia banyak memilih alternatif reksa dana 

saham untuk berinvestasi.  

Tak bisa dipungkiri, salah satu pertimbangan utama investor memilih 

produk investasi adalah imbal hasil dari produk tersebut. Namun hati-hati, saat ini 

ada manajer investasi (MI) yang menggunakan segala cara demi menggaet 

investor lebih banyak. Salah satu modusnya adalah mengiming-imingi imbal hasil 

yang tinggi. Sumber KONTAN belum lama ini  ditawari produk reksadana saham 

besutan salah satu MI.  Sumber KONTAN ditawari fixed yield 12% per tahun di 

tahun pertama dan bebas pajak. Menurutnya, imbal hasil yang dijanjikan 12% itu 

bersih selama satu tahun. Walau harga saham-saham yang menjadi underlying 

merosot, maka penurunan harga unit reksadana akan diganti oleh MI yang 

bersangkutan. (investasi.kontan.co.id) 

Dana awal investasi ini dibanderol Rp 1 miliar. Gawatnya, investor yang 

ditawarkan tidak diberikan prospektus sebagaimana mestinya. Sumber KONTAN 

mencoba mencari informasi di situs MI yang bersangkutan, dan memang tidak 

dicantumkan prospektus produk yang ditawarkan tersebut. Pada akhirnya investor 

tidak akan pernah mengetahui portofolio saham apa saja yang menjadi pilihan MI 

dalam produk reksadana tersebut. Sumber KONTAN menengarai, portofolio 

reksadana itu adalah saham yang digadai alias repo. Pasalnya, hanya repo yang 

memberikan return tetap per tahunnya. Informasi saja,  repo merupakan salah satu 

cara mencari pembiayaan di pasar dengan menggadaikan efek tertentu kepada 

pihak lain. Pihak yang memperoleh pinjaman berkomitmen membeli kembali efek 

yang digadaikan itu pada waktu dan harga tertentu. Efek yang direpokan bisanya 

dalam bentuk saham maupun obligasi. Jika harga efek mengalami penurunan, 

maka pihak yang menggadaikan harus melakukan top-up senilai selisih harga 

terakhir dengan harga awal. (investasi.kontan.co.id) 

Saat ini mulai banyak sekali manajer investasi yang menawarkan produk 

investasi berbalut repo untuk menggaet investor lebih banyak lagi, manajer 



6 

 

investasi menawarkan tingkat pengembalian yang tetap dan sangat tinggi kepada 

investor. Ironisnya manajer investasi ini tidak memberikan prospektus kepada 

investor, padahal prospektus ini sangat dibutuhkan oleh investor dalam 

menentukan pilihan manajer investasinya. Oleh sebab itu investor haruslah 

berhati-hati atas tawaran produk ataupun memilih produk investasi, khususnya 

investasi pada reksa dana. Investor sebaiknya memilih manajer investasi yang 

kredibel dan tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Investor haruslah 

memahami isi dari prospektus yang diterbitkan oleh manajer investasi. Perlu 

diingat, manajer investasi wajib menerbitkan prospektus dalam melakukan 

penawaran produk reksa dana baru dan dilarang menjanjikan imbal hasil. Selain 

hal itu, sebaiknya investor menilai kinerja manajer investasi dan menentukan 

kembali tujuan investasi sebelum memilih manajer investasi pilihannya. 

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh investor bukan hanya kinerja manajer 

investasi saja tetapi perlu juga dilakukan pengukuran terhadap instrumen investasi 

khususnya kinerja reksa dana saham. Reksa dana saham relatif fluktuatif bila 

dibandingkan dengan jenis reksa dana lainnya. Reksa dana ini sangat cocok untuk 

investor yang memiliki tujuan investasi jangka panjang, karena reksa dana saham 

memberikan return of investment paling tinggi dengan jangka waktu yang 

panjang, sehingga resiko dapat disebar di sepanjang waktu investasi. Laporan 

Investment Company Institute (Pratomo dan Nugraha,2000:171) yang 

melakukan penelitian atas  perilaku investor masyarakat Amerika sebelum 

akhirnya menjatuhkan pilihan kepada suatu reksa dana tertentu menyebutkan 

bahwa, 75 persen alasan tersebut adalah kinerja reksa dana, 69 persen karena 

pertimbangan risiko, disusul masing-masing oleh tujuan investasi 49 persen, 

portofolio surat berharga 46 persen, biaya 43 persen, investasi minimum 35 

persen, biaya pembelian 27 persen, profil manajer investasi 25 persen, besar Net 

Asset Value 24 persen dan yang terakhir jumlah aset yang dikelola sebesar 17 

persen. Kinerja reksa dana dan risiko merupakan  hal yang sangat 

dipertimbangkan oleh investor sebelum menjatuhkan pilihan pada reksa dana 

tertentu. Sebagai salah satu instrumen investasi yang menguntungkan dan 

memiliki risiko maka pengukuran kinerja reksa dana perlu dilakukan. Pengukuran 
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kinerja ini dibutuhkan untuk membantu investor dalam menentukan reksa dana 

pilihannya. Hasil pengukuran reksa dana juga dapat memberi gambaran reksa 

dana yang memiliki kinerja yang baik. 

Pengukuran kinerja merupakan hal yang dilakukan untuk mengukur tingkat 

pengembalian (return) dan risiko (Hadinata dan Manurung:2008). Ada 

beberapa model pengukuran kinerja reksa dana yang telah umum digunakan yaitu 

indeks Sharpe’s (1966), indeks Treynor’s (1966) dan indeks Jensen’s (1968).  

Pengukuran kinerja portofolio reksa dana tidak dilakukan hanya secara 

individu saja melainkan dengan membandingkan kinerja portofolio lainnya 

sebagai benchmark. Telah banyak studi yang berkaitan dengan analisis kinerja 

reksa dana. Secara umum perusahaan reksa dana tidak selalu menghasilkan 

kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja pasar. Sharpe (1966) 

mengamati 34 reksa dana di Amerika dan mengukur returnnya dengan Indeks 

Sharpe. Hasilnya menunjukkan hanya 11 reksa dana (kurang dari separuh) yang 

returnnya lebih baik dari pada return pasar yang diwakili oleh indeks Dow Jones 

Industrial Average (DJIA). Ketika pengukuran returnnya diganti dengan Indeks 

Treynor didapat lebih banyak reksa dana (lebih dari separuh), yang returnnya 

lebih baik dari pada return pasar. Treynor dan Mazuy (1966) melakukan studi 

terhadap 57 reksa dana dari berbagai jenis antara tahun 1953 sampai dengan 1962 

dan diperoleh hasil bahwa hanya satu reksa dana yang mampu memprediksi 

kondisi pasar. Hal ini membuktikan bahwa tiap model pengukuran kinerja 

menunjukan hasil pengukuran kinerja reksa dana yang berbeda serta menunjukan 

kinerja reksa dana yang tidak akan selalu lebih baik dari return pasar, sehingga 

hasil dari pengukuran kinerja ini akan membantu investor dalam menentukan 

reksa dana pilihannya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Modigliani dan Modigliani (2003) 

dengan menggunakan metode M² menunjukan bahwa reksa dana memiliki kinerja 

di atas kinerja benchmarknya  apabila dikelola dengan baik. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dan Ferdian (2006) dengan menggunakan metode Sharpe, 

Treynor, Jensen, Snail Trail dan Market Timming menunjukan bahwa nilai indeks 

dari metode Sharpe, Treynor dan Jensen menunjukan hasil yang sama. Hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini (2009) dengan menggunakan metode 

Sharpe, Treynor dan Jensen menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan terhadap hasil pengujian menggunakan metode Sharpe, Treynor dan 

Jensen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susiana dan Kaudin (2009) dengan 

menggunakan metode Sharpe, Treynor, Jensen dan Henricks on and Merton 

menunjukan hasil bahwa bila menggunakan metode pengukuran kinerja yang 

berbeda maka hasilnya akan berbeda pula pada masing-masing metode. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Suketi (2011) dengan menggunakan metode 

Sharpe, Treynor, Jensen dan M² menunjukan hasil bahwa pengukuran kinerja 

menggunakan Sharpe, Treynor, Jensen dan M² menunjukan reksa dana memiliki 

kinerja di atas kinerja benchmark-nya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Prajapati dan Patel (2012) dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor dan 

Jensen menunjukan hasil bahwa metode Treynor menunjukan hasil yang lebih 

baik dibanding metode Sharpe dan Jensen. Hasil penelitian Wahdah dan Hartanto 

(2012) dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen menunjukan 

hasil bahwa pengukuran kinerja menggunakan metode Treynor berbeda dengan 

hasil metode Sharpe dan metode Jensen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wasis (2012) dengan menggunakan metode Jensen, Sharpe dan Treynor 

menunjukan hasil bahwa penilaian kinerja reksa dana saham yang paling optimal 

adalah Indeks Jensen. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novie (2013) 

dengan menggunakan metode Return, Sharpe, Measure Index dan Treynor Index 

menunjukan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa 

dana saham konvensional dengan reksa dana saham syariah dengan menggunakan 

metode Return, Sharpe, Measure Index dan Treynor Index. 

Hasil penelitan-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya memberikan 

hasil pengukuran yang berbeda-beda dan perkembangan reksa dana Indonesia 

yang dilihat dari nilai aktiva bersihnya menunjukan hasil selalu berubah-ubah di 

setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh berbagai instrumen investasi lainnya, hal 

ini membuktikan bahwa kinerja reksa dana tidak selalu lebih baik dari return 

pasar, dan banyak sekali investor yang belum memahami produk- produk 

investasi ini, dimana terdapat begitu banyak produk dari setiap reksa dana yang 
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ada di Indonesia dan di kelola oleh manajer investasi yang berbeda. Pemilihan 

instrumen investasi reksa dana sangatlah berbeda dengan menabung di bank, 

deposito berjangka ataupun tabungan tahapan, karena adanya unsur resiko yang 

akan ditanggung investor pada saat melakukan investasi di reksa dana. 

Bukan hanya return yang ditawarkan oleh manajer investasi reksa dana 

tetapi adanya resiko yang menjadi pendamping utama dalam investasi reksa dana, 

hal yang sangat penting untuk menjadi kreteria dalam memilih reksa dana. Oleh 

karena itu, perlu adanya metode yang dapat memberikan hasil pengukuran kinerja 

reksa dana yang benar dan akurat dan penulis tertarik untuk melakukan analisis 

mengenai kinerja reksa dana saham, sehingga dapat menjadi acuan bagi 

masyarakat umum yang akan berinvestasi di instrumen reksa dana, khususnya 

reksa dana saham. Dalam melakukan analisis, penulis akan menggunakan 

beberapa metode untuk mengukur kinerja reksa dana dengan memasukan unsur 

resiko didalamnya. Adapun metode tersebut adalah Metode Sharpe, Treynor dan 

Jensen. 

Informasi mengenai hasil pengukuran kinerja reksa dana ini sangat penting 

bagi investor maupun manajer investasi, karena hasil dari penelitian ini akan 

memberikan informasi bagi para investor untuk memilih manajer investasi yang 

baik serta memberikan informasi kepada manajer investasi untuk bahan evaluasi. 

Mengigat pentingnya informasi mengenai kinerja reksa dana maka dalam 

penelitian ini dipilih judul : “Analisis Kinerja Reksa Dana Menggunakan 

Metode Sharpe, Treynor Dan Jensen”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Reksa dana merupakan suatu wadah dan pemberian jasa yang didirikan 

untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa 

adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis 

dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan reksa dana dikelola oleh manajer 

investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam reksa dana, oleh 

karena itu sangat wajar apabila kinerja reksa dana yang dikelola oleh manajer 

investasi yang profesional dapat melebihi kinerja portofolio yang terdiri dari 
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investor awam yang hanya menggunakan strategi buy and hold. Secara teori maka 

reksa dana seharusnya memiliki kinerja di atas benchmark namun kenyataannya 

kinerja reksa dana tidak selalu lebih baik dari kinerja benchmarknya. Investor 

membutuhkan metode pungukuran sebagai alat yang dapat membatu untuk 

menentukan portofolio reksa dana pilihannya, sehingga seharusnya masing-

masing metode menghasilkan hasil yang sama (kosisten).  

Rumusan masalah penelitian ini adalah adanya research gap dan adanya 

perbedaan hasil penelitian tentang kinerja reksa dana menggunakan metode 

Sharpe, Treynor dan Jensen, serta phenomena gap yaitu reksa dana tidak selalu 

memiliki kinerja di atas benchmarknya. Berdasarkan rumusan permasalahan yang 

telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perkembangan kinerja reksa dana saham periode 2012-2013. 

2. Bagaimana pengukuran kinerja reksa dana saham dengan menggunakan 

metode Sharpe, Treynor dan Jensen pada tahun 2012-2013. 

3. Apakah metode Sharpe, Treynor dan Jensen memiliki perbedaan hasil yang 

signifikan dalam mengukur kinerja reksa dana saham di Indonesia pada 

tahun 2012-2013? 

4. Metode pengukuran kinerja reksa dana apakah yang paling optimal pada 

tahun 2012-2013? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang dapat diproses 

dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang didapat selama kuliah berdasarkan 

litelatur investasi. Setelah itu data tersebut digunakan untuk menyusun skripsi 

guna memenuhi tugas akhir pada program studi Manajemen S1 Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisis perkembangan kinerja reksa dana saham periode 2012-2013. 

2. Menganalisis pengukuran kinerja reksa dana saham dengan menggunakan 

metode Sharpe, Treynor dan Jensen pada tahun 2012-2013. 
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3. Menganalisis apakah terdapat perbedaan hasil perhitungan dengan 

menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen dalam mengukur kinerja 

reksa dana saham di Indonesia pada tahun 2012-2013. 

4. Menganalisis metode pengukuran kinerja reksa dana saham yang paling 

optimal pada tahun 2012 dan tahu 2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak penelitian mengenai analisis 

kinerja reksa dana saham antara lain: 

1. Bagi penulis. 

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh wawasan yang lebih 

luas mengenai perkembangan investasi reksa dana saham serta melatih dan 

menerapkan analisis kinerja reksa dana dengan menggunakan teori 

pengukuran kinerja. 

2. Bagi akademisi. 

Dapat memperluas, mengembangkan serta menyempurnakan penelitian di 

bidang pasar modal, terutama untuk instrumen reksa dana, dan penelitian-

penelitian yang berhubungan dengan reksa dana. 

3. Bagi manajer investasi. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada manajer 

investasi dalam mengevaluasi seberapa jauh kinerja reksa dana saham yang 

dikelolanya. 

4. Bagi investor. 

Hasil penelitian ini diharapkan investor memperoleh informasi seputar 

kinerja reksa dana saham dan sebagai bahan alternatif pilihan dalam 

melakukan pengukuran kinerja reksa dana serta membantu investor dalam 

menentukan portofolio reksa dana pilihannya. 
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1.5 Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian eksplanatori (explanatory research). Menurut Singarimbun dan 

Effendi (2006:5) penelitian eksplanatori adalah : 

“Penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel penelitian melalui pengujian hipotesis.” 

 Metode yang digunakan di dalam melaksanakan penelitian ini adalah 

dengan metode komparatif dan verifikatif. Definisi metode komparatif menurut 

Nazir (2005:58) adalah: 

“Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan 

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya 

suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis 

penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua 

kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.” 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif untuk 

mengetahui perbandingan kinerja reksa dana saham menggunakan tiga metode 

yang berbeda yaitu dengan menggunakan Indeks Sharpe, Indeks Treynor dan 

Indeks Jensen. 

Sedangkan definisi metode verifikatif menurut  Alimuddin (2007) adalah: 

 “Metode verifikatif adalah penelitian yang digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis penelitian, dengan menggunakan perhitungan 

statistik dari data yang dikumpulkan di lapangan.” 

 

 Data yang telah diperoleh selama proses penelitian kemudian akan dianalisis 

lebih lanjut untuk mendapat hasil yang lebih terperinci, serta untuk menjawab 

permasalahan. 

 Jenis alat statistik yang digunakan dalam uji beda ini adalah uji analysis of 

variance (ANOVA) yang akan diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 17.0 dan 

Microsoft Excel. Analysis of variance (ANOVA) adalah alat analisis yang dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis sampel yang lebih dari dua, baik yang terkait 

maupun yang tidak terkait. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Universitas Widyatama Bandung. Lokasi 

penelitian ini tepatnya berada di Jln. Cikutra No. 204 A, Kota Bandung, Propinsi 

Jawa Barat, Republik Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014. 

 

 

 

 

 


