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ABSTRAK 

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 di banding menempatkan 
dana dalam deposito. Untuk memperkecil risiko dalam efek hendaknya di lakukan 
diversifikasi. Reksa dana sebagai sarana alternatif investasi dengan sistem 
diversifikasi  yang cukup baik.  Penelitian ini akan menganalisis kinerja reksa 
dana saham Indonesia menggunakan metode Treynor dan Jensen. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan yang di rumuskan 
dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah terdapat perbedaan model pengukuran 
kinerja dari model Treynor dan Jensen dalam memberikan hasil pengukuran 
kinerja reksa dana saham?  (2) Apakah reksa dana saham memiliki tingkat 
pengembalian yang sama, yang dilihat dari kemampuan manajer portofolio reksa 
dana dalam memilih sekuritas yang tepat dan pada saat yang tepat?  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan model pengukuran kinerja dari model 
Treynor dan Jensen dalam memberikan hasil pengukuran kinerja reksa dana 
saham. (2) Untuk mengetahui tingkat pengembalian reksa dana saham yang sama, 
dilihat dari kemampuan manajer portofolio reksa dana dalam memilih sekuritas 
yang tepat dan pada saat yang tepat. 

Populasi dalam  penelitian ini adalah instrument portofolio reksa dana 
saham yang terdaftar di Bapepam dan masih beroperasi dari Agustus 2005 hingga 
Agustus 2008. Populasi pada penelitian ini berjumlah 33 perusahaan 
reksadana.Sampel dalam penelitian ini diambil sampel sebagai penelitian dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Ada 16 reksa dana saham yang di 
gunakan sebagai sampel. Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik atau alat analisis data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah dengan analisis data secara kuantitatif, yaitu 
menggunakan metode Treynor dan Jensen. 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data pada bab sebelumnya dpaat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Tidak terdapat perbedaan konsistensi 
model pengukuran kinerja dari model Treynor dan Jensen dalam memberikan 
hasil pengukuran kinerja reksa dana saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
Signifikansi t sebesar 0,066 > 0,05  maka dapat dikatakan bahwa Ho diterima dan 
hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Usman (2004). (2) Reksa dana saham memiliki tingkat 
pengembalian yang sama. Hal ini dapat dilihat dari nilai Signifikansi F sebesar 
0,043 < 0,05 yang artinya  hipotesis penelitian diterima. Hal ini menunjukkan 
bahwa manajer portofolio reksa dana memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 
memilih sekuritas yang tepat di saat yang tepat. Hasil penelitian ini mendukung 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Dennis. et. al .(2004: 241). 

Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) Bagi investor: Sebaiknya para investor yang akan menginvestasinya 
dananya pada reksa dana saham memantau perkembangannya dan melakukan 
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investasi pada portofolio reksa dana saham yang optimal sehingga memperoleh 
return yang optimal dengan risiko tertentu. (2) Bagi manajer investasi: Sebaiknya 
manajer investasi pengelola masing-masing reksa dana lebih selektif lagi dalam 
memilih jenis saham yang masuk dalam portofolio investasinya sehingga dari 
hasil investasi tersebut akan didapatkan NAB reksa dana individual yang lebih 
tinggi dan akan berpengaruh positif terhadap return portofolionya dan 
meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. (3)  Bagi penelitian berikutnya: 
Sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan perhitungan dengan 
periode pengamatan yang lebih panjang sehingga sampelnya lebih banyak lagi. 

 
 
 
 
 
 

 

 


	logo: 


