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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Bangkitnya ekonomi Islam menjadi fenomena yang menarik dan 

menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, sehingga pengembangan produk pasar modal yang berbasis syariah perlu 

ditingkatkan. Pada tahun 1990-an Indonesia baru mengenal kegiatan perbankan 

syariah. Tujuh tahun kemudian, produk syariah di pasar modal mulai 

diperkenalkan dengan ditandai munculnya produk reksadana syariah. 

Kehadiran reksadana syariah, yakni reksadana yang hanya menempatkan 

investasinya ke dalam surat-surat berharga tertentu yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang memproduksi barang atau jasa sesuai dengan prinsip syariat 

Islam hendaknya disambut dengan tangan terbuka oleh umat Islam. Reksadana 

syariah ini dapat dijadikan sarana alternatif investasi umat Islam yang selama ini 

masih ragu-ragu dalam membelanjakan hartanya melalui media investasi 

konvensional yang telah tersedia, karena ada dugaan dari umat bahwa praktik dari 

media investasi konvensional tersebut masih mengandung unsur riba yang jelas-

jelas dilarang hukum Islam. 

Reksadana syariah, sejatinya, mirip dengan reksadana konvensional. 

Bedanya terletak dalam pengelolaannya saja. Reksadana syariah menerapkan 

prinsip hukum Islam di pasar modal. Banyaknya batasan dalam pengelolaan 

reksadana syariah bisa menjadi kelebihan dan sekaligus kelemahan jenis 

reksadana halal ini. Berbagai batasan yang memagari pengelolaan reksadana 

syariah membuat para pengelola reksadana ini tak bisa bergerak lincah. Bahkan, 

reksadana syariah tidak menawarkan kelebihan dibanding reksadana konvensional 

dilihat dari sisi imbal hasil sisi risikonya. Selama ini, para pengelola reksadana 

syariah kesulitan mengatur portofolio investasi mereka. Selain lantaran banyaknya 

batasan, pilihan instrumen investasi berbasis syariah juga masih terbatas. 

Keterbatasan instrumen investasi juga membuat imbal hasil reksadana syariah tak 
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cukup menarik. Alhasil, produk ini juga sulit berkembang (Harian Kontan Edisi 

Khusus Reksadana, April 2012). 

Pasar reksadana syariah adalah salah satu segmen yang cepat berkembang 

di dalam sistem keuangan Islam. Meskipun begitu, ketika dibandingkan dengan 

industri reksadana secara keseluruhan, reksadana syariah masih dalam tahap 

infansi pertumbuhan dan perkembangan dalam kurun waktu kurang dari satu 

dekade. Menurut laporan Mc Kinsey Management Consulting Firm dalam Hassan 

dan Girard (2005), "Keuangan syariah adalah kekuatan baru dalam pasar 

keuangan." Jumlah muslim yang sebesar seperlima dari populasi dunia memiliki 

dana lebih dari $800 milyar untuk diinvestasikan dan jumlah ini bertambah 15 % 

per tahun. Adanya sedikit bagian dari jumlah dana yang tersedia yang 

diinvestasikan dalam produk syariah mengindikasikan bahwa pasar ini pada 

kebanyakan bagian belum dieksploitasi (Hassan, 2002 dalam Hassan dan 

Girard, 2005). 

PT. Danareksa Investment Management (DIM) merupakan salah satu 

manajemen investasi yang telah mengelola produk reksadana sejak tahun 1996. 

Sampai saat ini, DIM telah mengelola lebih dari 60 produk reksadana. Bahkan 

saat ini dapat dikatakan DIM adalah manajer investasi di Indonesia yang paling 

lengkap memiliki jenis produk reksadana. Reksadana saham syariah adalah salah 

satu inovasi dari DIM yang ditawarkan kepada investor yang menginginkan 

dananya diinvestasikan pada efek yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam 

di pasar modal. 

Gambaran laporan kinerja Reksadana Saham Syariah (Danareksa Syariah 

Berimbang) sampai bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Laporan Kinerja Danareksa Syariah Berimbang Sampai Bulan 
Desember 2012 

 
 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun Sejak 

Awal 
Tahun 

Sejak 
Peluncuran 

Syariah 
Berimbang 

0.16% 0.92% 9.08% 11.88% 11.88% 447.62% 

Tolok 
Ukur 

0.74% 0.06% 5.67% 7.45% 7.45% 383.71% 
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Sumber: PT. Danareksa melalui  

http://www.danareksaonline.com/LinkClick.aspx?fileticket=sJL6pGRqU18%3d&

tabid=199&language=id-ID 

Total Nilai Aktiva Bersih Rp. 127.48 Milyar 

Nilai Aktiva Bersih per unit Rp. 5,476.183 

Selama tahun 2012, saham-saham syariah yang tergabung ke dalam 

Jakarta Islamic Index memberikan kinerja yang baik yaitu sebesar 10.76% dimana 

hal ini lebih baik dibandingkan imbal hasil tahun 2011 sebesar 0.78%. Kenaikan 

ini lebih banyak disebabkan karena baiknya performa perekonomian Indonesia 

selama 2012 yang masih didominasi oleh sektor konsumsi domestik yang juga 

dipacu oleh ditundanya kenaikan BBM dan kenaikan TDL pada tahun 2012. Hal 

tersebut diperkuat juga dengan beberapa berita positif dari mancanegara yaitu 

giatnya pemerintah RRC dan pemerintah AS untuk memberikan stimulus untuk 

mendongrak perekonomian negara masing-masing. Prospek periode selanjutnya, 

peningkatan pasar saham dan pasar obligasi Indonesia masih terbuka lebar dengan 

potensi data perekonomian Indonesia yang masih baik seperti target pertumbuhan 

ekonomi 6.8% dan inflasi sebesar 4.9% (target pemerintah pada asumsi APBN 

2013), potensi peningkatan peringkat hutang oleh  S&P, dan yield pasar obligasi 

Indonesia yang diberikan masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara 

lainnya. 

Sedangkan laporan kinerja Reksadana Saham Konvensional (Danareksa 

Mawar) sampai bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut: 

Table 1.2 Laporan Kinerja Danareksa Mawar Sampai Bulan Desember 
2012 

 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun Sejak 
Awal 
Tahun 

Sejak 
Peluncuran 

Mawar 0.86% 0.22% 8.28% 4.83% 4.83% 716.22% 
Tolok 
Ukur 

0.95% 4.20% 9.13% 12.94% 12.94% 649.08% 
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Sumber: PT. Danareksa melalui 

http://www.danareksaonline.com/LinkClick.aspx?fileticket=m0wyi%2bodxC0%3

d&tabid=199&language=id-ID 

Total Nilai Aktiva Bersih Rp. 213.74 Milyar 

Nilai Aktiva Bersih per unit Rp. 7,301.023 

Selama tahun 2012 pasar saham Indonesia memberikan kinerja yang 

cukup baik, dimana pertumbuhan ini didukung oleh beberapa pemicu baik dari 

faktor ekonomi global maupun domestik. Perkembangan ekonomi global dari 

Amerika dan China yang menunjukkan perbaikan juga turut menjadi pendorong 

pertumbuhan pasar saham di Indonesia. Faktor dari domestik juga mendukung 

pertumbuhan di pasar saham seperti adanya kenaikan peringkat utang Indonesia 

dari dua lembaga pemeringkat dunia menjadi peringkat layak investasi, tidak 

adanya kenaikan harga BBM yang juga turut menjaga kestabilan inflasi tahun ini, 

optimisme tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih cukup baik 

dibandingkan Negara-negara Asia lainnya, serta adanya aliran dana asing yang 

cukup besar ke pasar saham Indonesia. Selama tahun 2012, saham-saham 

bluechips cenderung memberikan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan 

saham-saham berkapitalisasi menengah. Hal ini tercermin dari kinerja RD Mawar 

yang memiliki kinerja tahunan lebih rendah dari pada IHSG. Ke pengelolaan 

portfolio masih akan difokuskan pada saham dengan potensi pertumbuhan tinggi, 

dan dikelola aktif untuk mengantisipasi risiko pasar dan memanfaatkan peluang 

pasar yang ada. 

 Dari fenomena tersebut nyatanya reksadana syariah ternyata kurang 

berkembang, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang belum diketahui 

kejelasannya. Maka dari itu, penulis membutuhkan suatu pembanding yang 

digunakan sebagai tolak ukur tingkat perkembangan reksadana syariah yaitu 

reksadana konvensional melalui perbandingan kinerjanya. 

 Evaluasi kinerja reksadana dilakukan untuk mengevaluasi portofolio baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil evaluasi dengan pengukuran dalam 

basis risk adjusted return, terutama akan menunjukkan keberhasilan manajer 
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dalam mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan, dan dapat pula dipakai 

untuk melakukan komparasi dengan suatu benchmark atau portofolio lainnya. 

Berdasarkan survei di Amerika Serikat, 70% responden memilih reksadana karena 

kinerja yang dihasilkan. Hal itu dapat menjadi perhatian Manajer Investasi untuk 

memberikan informasi yang benar kepada para investor mengenai kinerja yang 

dihasilkan (Alimuddin, 2007. Vol 2: 1032).  

Salah satu tolak ukur kinerja suatu reksadana adalah dengan melihat 

besarnya risiko dan keuntungan yang dihasilkan dari reksadana tersebut. Hukum 

investasi dari dahulu hingga sekarang belum berubah, yaitu high risk, high return. 

Seseorang yang menginginkan tingkat keuntungan yang tinggi, harus menghadapi 

risiko yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Pada dasarnya tingkat 

pengembalian yang diharapkan investor merupakan rata-rata tertimbang dari 

berbagai return historis yang tercermin dari rata-rata distribusi probabilitas tingkat 

keuntungan sebagai faktor penimbangan, perumusan expected return dari suatu 

investasi (Siahaan, 2005). Menurut Alimuddin (2007), mengemukakan bahwa 

return merupakan faktor yang memotivasi investor dalam melaksanakan proses 

investasi yang pada akhirnya akan menghasilkan reward bagi investor tersebut 

atas keberaniannya untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukan.  

 Dalam setiap pengambilan keputusan investasi, risiko merupakan faktor 

yang penting untuk dipertimbangkan karena risiko merupakan unsur 

ketidakpastian. Besar kecilnya risiko yang terkandung dalam suatu alternatif 

investasi akan mempengaruhi pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut. 

Pada kondisi tersebut investor menanggung risiko atas investasi yang dipilihnya. 

Risiko investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu risiko sistematis 

(systematic risk) dan risiko tidak sistematis (unsystematic risk) (Alimuddin, 

2007). Oleh karena itu pengukuran kinerja reksadana memiliki peran yang sangat 

penting bagi return dan risiko yang akan didapat nanti. 

 Kinerja reksadana dapat diukur juga dengan pendekatan Sharpe Measure 

Index dan Treynor Index. Sharpe index merupakan ukuran kinerja portofolio yang 

dikembangkan oleh William Sharpe (1966). Pengukuran dengan metode Sharpe 

didasarkan atas risiko premium yaitu perbedaan (selisih) antara laba rata-rata 
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investasi sekuritas dengan sekuritas bebas risiko (SBI dan SWBI) (Alimuddin, 

2007. Vol 2: 1032). Treynor index merupakan ukuran kinerja portofolio yang 

dikembangkan oleh Jack Treynor (1965). Pengukuran Treynor pada dasarnya 

tidak berbeda dengan pengukuran Sharpe, hanya saja yang bertindak sebagai 

pembaginya adalah beta ( ) yang merupakan risiko sistematik atau risiko pasar 

(Cahyaningsih, Suwardi, dan Setiawan, 2011:12). 

UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mulai berlaku efektif 

pada awal 1996 memberikan peluang yang cukup besar untuk tumbuhnya industri 

reksadana. Ada tiga hal penting tentang reksadana yang tercakup dalam UU Pasar 

Modal yang baru tersebut. Pertama, dimungkinkannya reksadana terbuka (open-

end fund). Dalam ketentuan terdahulu, hanya reksadana tertutup (closed-end fund) 

yang dapat beroperasi. Kedua, adanya pengecualian terhadap Undang-Undang 

No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bagi reksadana berbentuk perseroan 

terbatas. Misalanya dalam hal penyetoran minimal 1% oleh sponsor dalam 

pendirian reksadana dan pembelian kembali saham reksadana tanpa melalui 

keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Hal ini akan membuat 

operasional reksadana menjadi lebih fleksibel, sehingga akan mendorong 

perkembangan di masa-masa mendatang.  Ketiga, diperkenalkannya reksadana 

berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif). Dengan adanya UU Pasar Modal 

yang baru tersebut, jenis reksadana tidak hanya sebatas reksadana tertutup 

(closed-end fund), tapi juga memberikan kesempatan berdirinya reksadana 

terbuka (open-end fund), dan reksadana jenis KIK. Kesempatan ini merupakan 

momentum yang sangat baik yang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Apalagi 

kondisi pasar tengah bergairah. Bapepam selaku otoritas pasar modal langsung 

mengambil inisiatif dengan mencanangkan tahun 1996 sebagai tahun reksadana. 

Hasilnya, tidak percuma. Sampai dengan tanggal 31 Desember 1996, 

Bapepam telah memberikan izin kepada 62 perusahaan sebagai Manajer Investasi. 

Sejak itu perkembangan reksadana di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

cukup signifikan. Jika sebelum tahun 1996 jumlah reksadana yang beroperasi 

hanya satu yaitu reksadana tertutup PT BDNI Reksadana, maka dalam tempo 

yang cukup singkat hingga Maret 1997, Bapepam telah memberikan izin kepada 
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sebanyak 33 reksadana dengan total nilai aktiva hampir mencapai Rp 4 triliun. 

Dan sampai saat itu masih ada 11 jenis reksadana yang antri untuk memperoleh 

izin operasi. Jumlah ini terus bertambah. Sampai awal Desember 1997 jumlah 

reksadana yang telah beroperasi mencapai 77 buah dengan rincian 1 reksadana 

tertutup, 36 reksadana pendapatan tetap, 20 reksadana saham, 17 reksadana 

campuran, dan 3 reksadana pasar uang. Sebanyak 77 reksadana itu dikelola oleh 

29 Manajer Investasi dengan 7 bank kustodian. Jumlah pemodal yang terserap 

dalam 77 reksadana tersebut kurang lebih 20.184 pemodal dengan jumlah dana 

yang dikelola sekitar Rp 5,39 triliun. Dari jumlah pemodal itu, 93% diantaranya 

merupakan investor ritel. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian 

yang sebelumnya telah dilakukan oleh Alimuddin (2007). Pada penelitian 

sebelumnya, Alimuddin (2007) melakukan penelitian pada PT. Danareksa dengan 

periode penelitiannya yaitu periode 2003-2006. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk melanjutkan periode penelitian dari periode 2007-2011 yang hasilnya 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“ ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM 

KONVENSIONAL DENGAN REKSADANA SAHAM SYARIAH  

PADA PT. DANAREKSA  PERIODE 2007-2011“ 

 

1.2      Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana perkembangan kinerja return Reksadana Saham Konvensional dan 

Reksadana Saham Syariah. 

2. Bagaimana perkembangan kinerja Reksadana Saham Konvensional dan 

Reksadana Saham Syariah dengan menggunakan metode Sharpe Measure 

Index dan Treynor Index. 

3. Adakah perbedaan yang signifikan antara kinerja Reksadana Saham 

Konvensional dan Reksadana Saham Syariah, baik dari perkembangan kinerja 
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return maupun perkembangan kinerja dengan metode Sharpe Measure Index 

dan  Treynor Index. 

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 dan 

berdasarkan literatur investasi dan prinsip syariah. Setelah itu data tersebut 

digunakan untuk menyusun skripsi guna memenuhi tugas akhir pada program 

studi Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui perkembangan kinerja return Reksadana Saham Konvensional 

dan Reksadana Saham Syariah. 

2. Mengetahui perkembangan kinerja Reksadana Saham Konvensional dan 

Reksadana Saham Syariah dengan menggunakan metode Sharpe Measure 

Index dan Treynor Index. 

3. Mengetahui perbedaan kinerja antara Reksadana Saham Konvensional dengan 

Reksadana Saham Syariah, baik dari perkembangan kinerja return maupun 

perkembangan kinerja dengan metode Sharpe Measure Index dan  Treynor 

Index. 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai 

perbandingan kinerja Reksadana Saham Syariah dengan kinerja Reksada Saham 

Konvensional antara lain: 

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh wawasan 

yang lebih luas mengenai perkembangan investasi reksadana saham syariah 

dan reksadana saham konvensional khususnya di PT. Danareksa serta melatih 

dan menerapkan analisis kinerja reksadana dengan menggunakan teori 

pengukuran kinerja. 
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2. Bagi perusahaan, dengan melakukan penelitian ini perusahaan dapat 

mengevaluasi seberapa jauh kinerja reksadana saham syariah dibandingkan 

dengan reksadana saham konvensional. 

3. Bagi investor, dengan melakukan penelitian ini investor diharapkan 

memperoleh informasi seputar kinerja reksadana saham konvensional dan 

kinerja reksadana saham syariah pada PT. Danareksa. Informasi ini juga 

diharapkan akan berguna bagi investor sebelum melakukan keputusan 

investasi. 

1.5       Kerangka Pemikiran 

  Investasi, pada dasarnya adalah pengorbanan yang dilakukan di masa 

sekarang untuk mengharapkan imbalan yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. Dalam investasi terdapat elemen waktu dan elemen risiko. Investasi 

dilakukan saat ini dan hasilnya baru diperoleh di waktu yang akan datang. Karena 

masa depan tidak pernah bisa dipastikan, maka ketika investor berniat untuk 

melakukan investasi, investor juga harus siap menghadapi segala risikonya. 

Dalam berinvestasi, ada hukum yang menyatakan bahwa risiko dan imbalan 

(return) selalu sebanding. Ada investasi yang menawarkan risiko relatif kecil, 

tetapi biasanya keuntungannya juga tak seberapa. Namun ada pula investasi yang 

menjanjikan keuntungan besar, namun diikuti risiko yang tinggi pula. Inilah 

hukum dasar yang berlaku dalam investasi sejak dahulu hingga sekarang (Iman, 

2008:4). 

Dalam melakukan keputusan investasi, investor dapat memilih beragam 

produk keuangan berdasarkan return dan risiko yang sesuai dengan tujuan 

investasi. Dengan melakukan investasi, investor akan mengharapkan sejumlah 

tingkat hasil tertentu (return) di masa yang akan datang. Menurut Alimuddin 

(2007), mengemukakan bahwa return merupakan faktor yang memotivasi investor 

dalam melaksanakan proses investasi yang pada akhirnya akan menghasilkan 

reward bagi investor tersebut atas keberaniannya untuk menanggung risiko atas 

investasi yang dilakukan. Menurut Alimuddin (2007), dalam setiap pengambilan 

keputusan investasi, risiko merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan 
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karena risiko merupakan unsur ketidakpastian. Risiko investasi dapat dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu risiko sistematis (systematic risk) dan risiko tidak 

sistematis (unsystematic risk). Besar kecilnya risiko yang terkandung dalam suatu 

alternatif investasi akan mempengaruhi pendapatan yang diharapkan dari investasi 

tersebut. Pada kondisi tersebut investor menanggung risiko atas investasi yang 

dipilihnya.  

  Dalam pasar modal, instrumen yang ditawarkan kepada masyarakat 

pemodal atau investor adalah saham, obligasi, warrant, rights, opsi, dan 

reksadana. Seluruh instrumen tersebut tentunya memiliki risiko yang beragam. 

Tiap-tiap instrumen investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. Namun, ada baiknya apabila investor dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari masing-masing instrumen investasi tersebut, agar investor dapat 

dengan mudah membuat keputusan investasi pada salah satu atau lebih instrumen 

investasi di pasar modal sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko 

masing-masing instrumen. 

 Reksadana pada dasarnya mengumpulkan uang dari beragam individu 

yang jumlahnya sangat bervariasi, kemudian dikelola secara kolektif oleh manajer 

investasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal investasi. Karena 

jumlahnya cukup besar, dana tersebut cukup optimal untuk didiversifikasikan ke 

berbagai instrumen yang berbeda, seperti saham, obligasi, Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), deposito, dan lainnya. Diversifikasi ini mustahil dilakukan oleh 

investor biasa karena membutuhkan dana yang cukup besar. Selain itu, untuk 

berinvestasi langsung dengan membeli instrumen tersebut, diperlukan waktu, 

tenaga, pengetahuan, serta pengalaman yang mumpuni dan tak dimiliki setiap 

orang. Kelebihan-kelebihan itulah yang kemudian menjadikan reksadana begitu 

popular, terutama di kalangan investor individu (Iman, 2008:27).  

Bangkitnya ekonomi Islam menjadi fenomena yang menarik dan 

menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, sehingga pengembangan produk pasar modal yang berbasis syariah perlu 

ditingkatkan. Pada tahun 1990-an Indonesia baru mengenal kegiatan perbankan 

syariah. Tujuh tahun kemudian, produk syariah di pasar modal mulai 
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diperkenalkan dengan ditandai munculnya produk reksadana syariah 

(Cahyaningsih, Suwardi, dan Setiawan, 2011:4). 

Kehadiran reksadana syariah, yakni reksadana yang hanya menempatkan 

investasinya ke dalam surat-surat berharga tertentu yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang memproduksi barang atau jasa sesuai dengan prinsip syariat 

Islam hendaknya disambut dengan tangan terbuka oleh umat Islam. Reksadana 

syariah ini dapat dijadikan sarana alternatif investasi umat Islam yang selama ini 

masih ragu-ragu dalam membelanjakan hartanya melalui media investasi 

konvensional yang telah tersedia, karena ada dugaan dari umat bahwa praktik dari 

media investasi konvensional tersebut masih mengandung unsur riba yang jelas-

jelas dilarang hukum Islam. 

 Evaluasi kinerja reksadana dilakukan untuk mengevaluasi portofolio baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil evaluasi dengan pengukuran dalam 

basis risk adjusted return, terutama akan menunjukkan keberhasilan manajer 

dalam mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan, dan dapat pula dipakai 

untuk melakukan komparasi dengan suatu benchmark atau portofolio lainnya. 

Berdasarkan survei di Amerika Serikat, 70% responden memilih reksadana karena 

kinerja yang dihasilkan. Hal itu dapat menjadi perhatian Manajer Investasi untuk 

memberikan informasi yang benar kepada para investor mengenai kinerja yang 

dihasilkan (Alimuddin, 2007. Vol 2: 1032).  

 Salah satu tolak ukur kinerja suatu reksadana adalah dengan melihat 

besarnya risiko dan keuntungan yang dihasilkan dari reksadana tersebut. Hukum 

investasi dari dahulu hingga sekarang belum berubah, yaitu high risk, high return. 

Seseorang yang menginginkan tingkat keuntungan yang tinggi, harus menghadapi 

risiko yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Pada dasarnya tingkat 

pengembalian yang diharapkan investor merupakan rata-rata tertimbang dari 

berbagai return historis yang tercermin dari rata-rata distribusi probabilitas tingkat 

keuntungan sebagai faktor penimbangan, perumusan expected return dari suatu 

investasi (Siahaan, 2005).  

 Kinerja reksadana dapat diukur juga dengan pendekatan Sharpe Measure 

Index dan Treynor Index. Sharpe index merupakan ukuran kinerja portofolio yang 
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dikembangkan oleh William Sharpe (1966). Pengukuran dengan metode Sharpe 

didasarkan atas risiko premium yaitu perbedaan (selisih) antara laba rata-rata 

investasi sekuritas dengan sekuritas bebas risiko (SBI dan SWBI) (Alimuddin, 

2007. Vol 2: 1032). Treynor index merupakan ukuran kinerja portofolio yang 

dikembangkan oleh Jack Treynor (1965). Pengukuran Treynor pada dasarnya 

tidak berbeda dengan pengukuran Sharpe, hanya saja yang bertindak sebagai 

pembaginya adalah beta ( ) yang merupakan risiko sistematik atau risiko pasar 

(Cahyaningsih, Suwardi, dan Setiawan, 2011:12). 

 Hal-hal tersebut di atas didukung dengan hasil penelitian terdahulu dari 

Arman Alimuddin (2007) dengan judul jurnal penelitiannya yaitu Analisis 

Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Syariah dengan Reksadana Saham 

Konvensional pada PT. Danareksa (Persero). Melakukan penelitian pada PT. 

Danareksa terhadap Reksadana Saham Syariah (Danareksa Syariah Berimbang) 

dan Reksadana Saham Konvensional (Danareksa Mawar) pada periode Januari 

2003 sampai dengan Juni 2006, didapatkan hasil sebagai berikut: Besarnya kinerja 

Reksadana Saham Syariah dengan menggunakan metode Sharpe adalah sebesar 

0.2449. Besarnya kinerja Reksadana Saham Konvensional dengan menggunakan 

metode Sharpe adalah sebesar 0.3566. Hasil pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji beda dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara Reksadana Saham Konvensional dengan Reksadana Saham 

Syariah dengan hasil signifikan pada level of confidence 95% untuk periode 

Januari 2003 sampai dengan Juni 2006. 
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Gambar 1.1: Bagan Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen 
Investasi 

Reksadana 

Instrumen 
Investasi 

Analisa 
Investasi 

Keputusan 
Investasi 

Reksadana Saham 
Konvensional 

Reksadana Saham 
Syariah 

Return 

Risk 

Return 

Sharpe Measure 
Index 

Treynor Index 



14 
 

Keterangan : 

   : Tidak diteliti 

  : Diteliti  

 

Gambar 1.2: Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hubungan hal tersebut. Dalam penelitian ini hipotesis yang 

akan diuji adalah: 

1. 퐻  : Terdapat perbedaan kinerja (dilihat dari return) reksadana syariah dengan 

reksadana konvensional. 

2. 퐻 	 : Terdapat perbedaan kinerja (dilihat dari Sharpe Index dan Treynor Index) 

reksadana syariah dengan reksadana konvensional. 

 

1.7       Penelitian Terdahulu 

 Dalam review akan diuraikan secara ringkas hasil penelitian terdahulu, 

dengan demikian hasil penelitian ini akan mengacu pada penelitian yang pernah 
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dilakukan sebelumnya. Meskipun ruang lingkup penelitian yang hampir sama 

yaitu pada analisis perbandingan kinerja reksadana saham syariah dengan kinerja 

reksadana saham konvensional, tetapi karena obyek penelitian yang berbeda 

mengakibatkan beberapa hasil penelitian yang berbeda pula. Berikut ini penelitian 

terdahulu yang diuraikan secara ringkas: 

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Tahun Metode Hasil Penelitian 

Alimuddin 2007 Kinerja reksadana 

berdasarkan Sharpe 

Measure 

Dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara Reksadana 

Saham Konvensional dengan 

Reksadana Saham Syariah 

dengan hasil signifikan pada 

level of confidence 95% untuk 

periode Januari 2003 sampai 

dengan Juni 2006. 

Cahyaningsih, 

dkk. 

2011 Kinerja reksadana 

berdasarkan Sharpe 

Measure, Jensen 

Index  atau  Jensen’s  

Alpha, Treynor 

Index, The 

Modigliani and 

Modigliani Index, 

The Treynor and 

Treynor Index 

Secara umum pada periode 

bullish yaitu tahun 2004 dan 

2006 kinerja reksa dana 

konvensional lebih baik 

daripada kinerja reksa dana 

syariah, sedangkan tahun 2005 

kinerja reksa dana syariah 

lebih baik daripada kinerja 

reksa dana konvensional. 

Manajer investasi reksa dana 

konvensional memiliki 

security selection dan market 

timing ability yang lebih baik 

daripada manajer investasi 
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reksa dana syariah. Secara 

keseluruhan asumsi yang 

menyatakan bahwa pada 

periode bullish kinerja reksa 

dana konvensional lebih baik 

daripada kinerja reksa dana 

syariah juga telah terbukti 

dalam hasil penelitian ini. 

Abdullah, 

Hassan, dan 

Mohamad 

2002 Kinerja reksadana 

berdasarkan Sharpe 

Ratio, The 

Modigliani 

Measure, dan The 

Information Ratio 

Dinyatakan bahwa reksa dana 

syariah lebih baik selama bear 

market daripada bull market 

dan kesimpulan secara 

keseluruhan adalah reksa dana 

syariah di Malaysia mengikuti 

benchmark-nya, begitu juga 

reksa dana konvensional. 

Ullah Shah, 

Iqbal, dan 

Faizan Malik 

2012 Kinerja reksadana 

berdasarkan Sharpe 

Ratio, Treynor 

Ratio, Jenson Alpha, 

Modigliani & 

Modigliani, 

Treynor-Mazuy 

Timing Model  dan 

Fama’s 

Decomposition 

Measures 

Dapat disimpulkan bahwa di 

Pakistan reksa dana syariah 

memiliki resiko yang lebih 

rendah dibandingkan dengan 

reksa dana konvensional. 

Terlihat dari average return 

reksa dana syariah yang lebih 

besar apabila dibandingkan 

dengan market average return, 

sementara average return 

reksa dana konvensional lebih 

rendah apabila dibandingkan 

dengan market average return. 

 

 



17 
 

1.8      Metode Penelitian 

Metode yang digunakan di dalam melaksanakan penelitian ini adalah 

dengan metode deskriptif dan verifikatif. Definisi metode deskriptif menurut 

Nazir (2005:89) adalah: 

“Metode deskriptif adalah studi untuk menentukan fakta dengan 

interprestasi yang tepat, dimana termasuk di dalamnya studi untuk 

melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa kelompok dan 

individu, serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu 

keadaan untuk meminimumkan bias dan memaksimalkan 

rentabilitas.”  

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.” 

 Dimana tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan 

tujuan dari metode verifikatif adalah untuk menguji suatu pengetahuan. 

1.9       Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada PT. Danareksa yang berkedudukan di Jakarta 

dan memperoleh informasi dan data lainnya dari laporan kinerja Reksadana yang 

terdapat dalam www.danareksaonline.com, perpustakaan, dan search engines. 

 




