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ABSTRACT 

 

 

This research wants to learn about the comparison between two mutual 

funds, which is Trim Syariah and Trim Kapital for the period January 2007- June 

2008. Each mutual funds is compared to its own market, then the mutual funds is 

compare to each others: Trim Syariah is compared to its market JII (Jakarta 

islamic indeks), Trim Kapital is compared to its market IHSG (Indeks harga 

saham gabungan) and Trim Syariah is compared to Trim Kapital. This research 

used sharpe method and independent sample t test for the statistic test. The result 

of this research shows that Trim Syariah doesn’t  have a significant difference 

with its market JII, Trim Kapital doesn’t  have a significant difference with its 

market IHSG, and Trim Syariah doesn’t have a significant difference with Trim 

Kapital. 

 

Keywords: Shariah Stock mutual funds, Conventional Stock mutual funds, Sharpe 

Ratio, JII, IHSG. 
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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Saat ini keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan menjadi industri 

yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di 

negara muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Di Indonesia, 

ekonomi syariah mengalami perkembangan signifikan yang mulai muncul di 

Indonesia sejak tahun 1992 saat bank Muamalat didirikan. Kemudian diikuti 

perkembangan sejumlah bisnis Islami lainnya, seperti pasar modal, perbankan, 

asuransi, dan aspek lainnya yang secara terus-menerus menunjukkan peningkatan 

dari tahun ke tahun. 

 Pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia selaras dengan peningkatan pada 

pasar modal syariah yang semakin berkembang. Yasni (2007) Pada perkembangan 

terakhir dari tahun 2006 hingga 2007 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, 

yaitu sekitar 30% dari perkembangan instrumen pasar modal syariah seperti 

obligasi, reksadana dan saham-saham syariah. Obligasi syariah saat ini jumlahnya 

sudah mencapai 3,2 triliun dan Reksadana Syariah RAB nya meningkat sekitar 2 

kali lipat, tahun kemarin masih 600 miliar dan saat ini menjadi 1,2 triliun hingga 

bulan Juni 2007. Hal ini diakibatkan oleh semakin membaiknya peraturan 

pemerintah seperti adanya peraturan mengenai penerbitan efek syariah pada 

November 2006 yang didalamnya mengatur tentang obligasi syariah dan akad-
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akad standar seperti mudharabah
1

, ijarah
2

, dan upaya Bapepam-LK dalam 

menggairahkan pelaku bisnis di pasar modal syariah dengan menerbitkan Daftar 

Efek Syariah (DES). 

Berdasarkan pemantauan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (BAPEPAM LK), tahun 2007, pertumbuhan industri syariah yang 

semakin besar terlihat dari indeks pasar saham syariah (JII) yang mengalami 

pertumbuhan lebih besar dibandingkan dengan indeks pasar saham konvensional 

(IHSG), selama tahun 2007 tren harga saham JII naik sebesar 63,4% dari 307,62 

di akhir tahun 2006 meningkat menjadi 502,78 di akhir 2007. Meskipun Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) telah lama berdiri sejak tahun 1995 dan 

mempunyai anggota sebanyak 400 saham. JII masih lebih unggul dari segi 

kenaikan tren daripada IHSG 2007, yaitu sebesar 8,86%. (Kantor Berita Ekonomi 

Syariah, 2008). 

Pertumbuhan industri syariah yang pesat menimbulkan banyak peluang pelaku 

bisnis yang memanfaatkan dan mengembangkan syariah dalam bisnis yang 

dikembangkannya. Banyak kalangan berpendapat, pasar syariah merupakan pasar 

yang baru berkembang dan memiliki prospek masa depan yang sangat terbuka 

lebar untuk menjadi pilihan investasi paling baik. Seiring dengan pertumbuhan 

industri syariah terdapat berbagai argumentasi mengenai perkembangan industri 

syariah. Antonio (2008) syariah diperkirakan menjadi tren di masa depan karena 

                                                 
1
Kerjasama antara dua pihak dimana satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lain menjadi 

pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. 

 
2
 Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan 

disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir 

maka barang dikembalikan kepada pemilik. 
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banyak keunggulan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Keunggulan 

yang dimiliki dari segi moral, pembiayaan yang prioritas, sektor moneter dan riil 

seimbang, penghindaran penyalahgunaan dana kredit serta pemberian return yang 

lebih tinggi. Di lain pihak menurut Djamil (2008) dalam seminarnya mengatakan, 

return reksadana syariah masih jauh lebih kecil dari reksadana konvensional, 

disebabkan portfolio reksadana syariah masih sangat terbatas. Keterbatasan ini 

antara lain disebabkan karena tidak diperbolehkan berinvestasi pada sektor usaha 

yang tidak halal seperti bank konvensional, rokok, atau perusahaan yang 

memproduksi minuman keras.  

Penelitian mengenai analisis komparatif reksadana sebelumnya telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Penelitian Deni (2007) menemukan 

tidak ditemukan perbedaan kinerja antara reksadana syariah dan reksadana 

konvensional. Sementara yang kontradiktif adalah penelitian Handaka (2002) dan 

Wulandari (2007) menunjukan telah ditemukan perbedaan kinerja antara 

reksadana syariah dan reksadana konvensional yaitu reksadana syariah lebih baik 

kinerjanya dibandingkan dengan reksadana konvensional. 

Mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai kinerja dalam 

industri syariah membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian mengenai 

perbandingan kinerja instrumen investasi syariah dan instrumen investasi 

konvensional. Penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil produk 

investasi reksadana, dikarenakan: 

1. Reksadana merupakan salah satu produk investasi yang dapat menjadi pilihan 

investor untuk meningkatkan return yang diperoleh. 
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2. Reksadana merupakan produk investasi yang saat ini mengalami 

pertumbuhan yang tinggi sehingga banyak pihak yang menggunakan 

reksadana dibandingkan dengan produk perbankan dengan bunga yang relatif 

rendah.  

Penelitian ini akan membandingkan reksadana saham konvensional dan 

reksadana saham syariah dengan tujuan ingin melihat apakah terdapat perbedaan 

kinerja antara reksadana saham syariah dan reksadana saham konvensional. 

1.2. Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

 

Penelitian mengenai analisa komparatif reksadana syariah dan reksadana 

konvensional telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada penelitian Handaka 

(2002) dan penelitian Wulandari (2007) terdapat hasil reksadana syariah lebih 

baik kinerjanya dibandingkan dengan reksadana konvensional. Sedangkan hasil 

penelitian Deni (2007) kontradiktif dengan hasil penelitian Handaka (2002) dan 

Wulandari (2007) yang menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan 

antara kinerja reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional. 

Mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa alasan 

sehubungan dengan ketertarikan penulis untuk mengetahui perbedaan kinerja 

antara reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional, yaitu: 

1. Adanya fakta bahwa riset yang ada menunjukan beberapa bukti kontradiktif 
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2. Dengan alasan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai 

perbedaan kinerja reksadana saham syariah dengan reksadana saham 

konvensional. 

Melalui Skripsi ini, penulis ingin melakukan penelitian mengenai reksadana 

saham, yaitu reksadana saham konvensional dan reksadana saham syariah. Fokus 

penelitian ini ialah pada kinerja reksadana Trim Syariah untuk reksadana saham  

syariah dan  reksadana Trim Kapital untuk reksadana saham konvensional. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian pada Reksadana Trim Syariah 

2. Objek Penelitian pada Reksadana Trim Kapital 

3. Jangka waktu penelitian  selama 18 bulan dari Januari 2007 sampai dengan  

Juni  2008 

Dalam penelitian ini dibatasi hanya  pada perusahaan Trimegah Securities 

sebagai suatu perusahaan sekuritas yang didirikan pada tahun 1990 dan menjadi 

perusahaan public pada Januari 2000. Trimegah securities mempunyai lini usaha 

mencakup divisi Debt Capital Market, divisi Asset Management, divisi Investment 

Banking dan divisi Shariah. Produk reksadana yang ditawarkan Trimegah 

meliputi reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, 

reksadana campuran, reksadana terproteksi serta Discretionary Fund.  

Fokus penelitian ini dibatasi pada 2 produk reksadana Trimegah yaitu 

reksadana Trim Kapital dan reksadana Trim Syariah. Alasan penulis mengambil 
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obyek penelitian reksadana Trim Syariah adalah karena reksadana ini merupakan 

reksadana saham syariah pertama yang dikeluarkan (Januari 2007), sementara itu  

reksadana Trim Kapital merupakan reksadana saham konvensional Trimegah 

yang aktif selama periode penelitian. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi investor dalam menentukan pilihan instrumen investasi 

dengan menggunakan reksadana konvensional atau syariah. 

1.2.3  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah kemungkinan terdapatnya perbedaan kinerja antara reksadana saham 

syariah dengan reksadana saham konvensional, dikarenakan karakteristik kedua 

jenis reksadana tersebut berbeda. Penulis juga akan membandingkan kinerja 

masing-masing reksadana tersebut dengan indeks pasar yaitu, IHSG untuk indeks 

pasar konvensional dan JII untuk indeks pasar syariah. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum untuk penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai 

kinerja reksadana saham syariah dan kinerja reksadana saham konvensional dan 

dapat dijadikan acuan untuk berinvestasi dalam reksadana saham. 

Tujuan Khusus: 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perbedaan kinerja reksadana Trim Kapital dengan kinerja IHSG 

2. Mengetahui perbedaan kinerja reksadana Trim Syariah dengan kinerja JII 
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3.   Mengetahui perbedaan kinerja reksadana Trim Kapital dengan kinerja 

reksadana Trim Syariah  

1.4  Manfaat Penelitian 

 

 Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

 1.   Mendeskripsikan kegiatan penilaian kinerja reksadana saham konvensional  

dan  reksadana saham syariah.   

2. Memberi pemahaman mengenai reksadana saham syariah dan reksadana 

saham konvensional serta metode pengukuran yang digunakan dan 

mengetahui kinerja dari reksadana Trim Syariah dan reksadana Trim  Kapital. 

3. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan akan memperkaya khasanah ilmu   

pengetahuan, khususnya bidang keuangan Indonesia, serta dapat dijadikan 

landasan untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

     Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai apa yang akan 

dibahas dalam skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan, sebagai 

berikut: 

BAB I:  Pendahuluan 

     Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan dan 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan 
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BAB II: Landasan  Pemikiran Teoritis 

     Membahas teori- teori yang mendukung penelitian mengenai reksadana saham 

konvensional dan reksadana saham syariah, penelitian sebelumnya, kerangka 

berpikir, serta  hipotesis penelitian. 

BAB III: Metode Penelitian 

     Membahas mengenai objek penelitian, penjelasan mengenai variabel penelitian 

(IHSG, NAB, Return, dsb), metode pengumpulan data, metode pengambilan 

sampel,  metode pengolahan data dengan risk adjusted performance (Sharpe). 

BAB IV: Analisis dan Pembahasan 

     Membahas mengenai gambaran umum dari objek penelitian yaitu, reksadana 

Trim Kapital dan reksadana Trim Syariah serta analisis data dan pembahasan dari 

hasil penelitian. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

 

     Berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran mengenai 

penelitian yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Konsep Reksadana 

 

    Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat 

(27) Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat Pemodal (Investor) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio 

Efek oleh Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari BAPEPAM  

 Fitriyani (2005), Reksadana adalah suatu instrumen keuangan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal kolektif, dana yang terkumpul 

kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (fund 

manager) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito. Manajer Investasi 

bertanggung jawab menempatkan dana-dana tersebut pada instrumen investasi 

dengan mendiversifikasikan return dan risiko. 

     Dari definisi di atas, terdapat tiga unsur penting dalam pengertian Reksadana 

yaitu: 

1. Adanya kumpulan dana masyarakat baik individu maupun institusi.  

2. Investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah 

terdiversifikasi  

3. Manajer Investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat 

investor. 
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     Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti 

saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen di 

atas. Sebuah reksadana merupakan hubungan trilateral karena melibatkan 

beberapa pihak yang terikat sebuah kontrak yaitu, pemilik modal (investor), 

manajer investasi, dan bank kustodian. 

     Pemilik modal adalah investor yang memberikan dana untuk diinvestasikan 

pada reksadana. Manajer investasi biasanya berbentuk perusahaan yang kegiatan 

usahanya mengelola portofolio efek. Manajemen investasi mengelola dana-dana 

investor untuk ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan 

keuntungan ataupun kerugian serta menerima dividen atau bunga yang 

dibukukannya ke dalam NAB (nilai aktiva bersih) reksadana tersebut. Kekayaan 

reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan 

pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana bank 

kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan 

administratur. Berikut ini adalah gambar  untuk dapat mempermudah pemahaman 

mengenai mekanisme kegiatan reksadana. 
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Gambar 2.1 Mekanisme Kegiatan Reksadana 

       

                                Efektif  Pendaftaran 

  Penjualan         Jual/Beli 

           Penawaran umum 

                                                               Investasi 

                    Bayar dan Tagih 

       Pelunasan         

 

 

Sumber: Promosi dan Informasi Pasar Modal Indonesia  

 

NAB (Nilai Aktiva Bersih) 

 

     NAB (Nilai Aktiva Bersih) merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau 

hasil dari suatu reksadana. NAB per saham/unit penyertaan adalah harga wajar 

dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian 

dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada 

saat tersebut. 

IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) 

     IHSG diperkenalkan pertama kali pada 1 april 1982 dengan tujuan memberi 

informasi pergerakan harga saham yang mencakup seluruh saham biasa dan 

preferen yang berlaku di pasar  modal. Nilai dasar yang digunakan dalam 

perhitungan indeks adalah 10 agustus 1982 dengan dasar perhitungan pembobotan 

(Weighted average). Sampai saat ini IHSG masih dianggap sebagai indikasi 

perkembangan saham utama dalam pasar modal Indonesia selayaknya Nikkei di 

Bapepam 

 

Broker 

Bank 

kustodian 

Manajer 

Investasi 

 

Investor 

 

Pasar Modal 

Pasar Uang 
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Jepang, Hang seng di Hongkong, serta Dow Jones dan S&P 500 di Amerika 

Serikat (Jasso, 1997). 

JII (Jakarta Islamic Indeks) 

     Singkatan dari Jakarta Islamic Indeks yang dimaksudkan sebagai Tolak ukur 

untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui 

indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk 

mengembangkan investasi dalam equity secara syariah. JII terdiri dari 30 jenis 

saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai syariat Islam, yang ditetapkan 

Dewan Syariah Nasional (DSN) (Djamil, 2008). 

2.1.1.1 Pihak- pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Investasi Reksa dana:  

 

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi reksadana sebagai ber-  

ikut: (Iman, 2007) 

1. Manajer Investasi (MI) 

Manajer Investasi bertanggung jawab mengelola dana yang terkumpul dalam 

reksadana dan bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan investasi, mulai dari 

analisis investasi, pengambilan keputusan, monitoring pasar, atau mengambil 

tindakan emergency yang sekiranya diperlukan. MI harus mendapat ijin dari 

Bapepam LK. MI mendapat imbalan jasa dalam bentuk management fee
3

, 

performance fee
4
, dan entry/exit fee

5
. 

                                                 
3
 Imbalan atas pengelolaan reksadana meliputi fee untuk Manajer Investasi, yang berkisar sekitar 

1% - 2% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih. 

 
4
 Imbalan jasa prestasi berupa fee untuk MI 

 
5Biaya Pembelian/ Biaya Penjualan kembali  
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2. Bank Kustodian (BK) 

Bank Kustodian adalah pihak yang memegang dana investasi sehingga dana 

investor tidak dipegang langsung dan/atau disalahgunakan oleh MI. Bank 

kustodian mengawasi setiap penggunaan dana. Tugas Bank Kustodian layaknya 

bank umum yang disetujui Bapepam LK untuk menyelenggarakan jasa kustodian 

atau penitipan efek secara kolektif dan harta lain serta menerima dividen, bunga, 

atau hak-hak lainnya. Bank kustodian mengutip custodian fee
6
 sekian persen dari 

dana kelolaan yang dipotong langsung dari NAB/NAV. 

Selain sebagai lembaga penitipan dan pengamanan, bank kustodian juga 

merupakan administrator yang mewakili pemegang rekening yang menjadi 

nasabahnya dan bertugas menghitung NAB/NAV setiap jenis reksadana KIK per 

akhir hari bursa untuk kemudian diumumkan melalui media. Bank kustodian juga 

berfungsi sebagai transfer agent, yang mencatat seluruh transaksi seperti 

pembelian (subscription) atau pencairan (redemption) yang dilakukan tiap 

nasabah. 

Selain menyelesaikan transaksi efek, bank kustodian akan memberikan surat 

konfirmasi sebagai tanda bukti atas setiap transaksi reksadana. Kalau investor 

melakukan transaksi langsung ke perusahaan pengelola reksadana, tanda bukti 

akan diberikan langsung kepada investor. Sementara bila investor bertransaksi 

melalui selling agent (seperti bank), biasanya tanda bukti (dari transaksi yang 

bersangkutan) dititipkan di selling agent tersebut. 

                                                                                                                                      
 
6
 Imbalan jasa kepada Bank Kustodian yang bertanggung jawab menyimpan portofolio investasi.   

Besaran fee untuk Bank Kustodian sekitar 0,25% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih 

ANALISIS KOMPARASI..., PUTERI RAHMA KARINA, ME-IBS, 2009 



28 

 

 

 

2.1.1.2 Karakteristik Reksadana 

Berdasarkan karakteristiknya maka reksadana dapat digolongkan sebagai berikut: 

(Manurung, 2007) 

1.  Reksadana Terbuka 

          Reksadana dimana pemegang unit menjual unitnya langsung kepada manajer 

investasi yang menerbitkan reksadana yang bersangkutan tanpa melalui 

mekanisme perdagangan di Bursa Efek. Harga unit penyertaan ditentukan oleh 

harga penutupan perdagangan pada hari yang bersangkutan, sehingga investor 

tidak mengetahui harga beli atau jual dari unit penyertaan dan akan diketahui esok 

harinya. Biasanya harga jual reksadana sama dengan NAB-nya. 

2.  Reksadana Tertutup 

      Reksadana yang transaksi perdagangan unit penyertaan dilakukan melalui 

Bursa Efek. Unit penyertaan reksadana tertutup sama seperti saham, sehingga 

pemegang saham reksa dana tertutup harus menjual ke bursa melalui broker 

saham untuk mendapatkan dananya. Harga jual reksadana tertutup bervariasi 

sesuai portofolionya. Biasanya, harga jual reksadana tertutup lebih tinggi 

dibanding NAB karena adanya nilai transaksi. 
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2.1.1.3 Bentuk Reksa dana 

 

Berdasarkan operasinya, saat ini terdapat 2 bentuk reksadana yaitu: (Atmaja dkk, 

1997) 

1.   Reksadana berbentuk perseroan 

           Reksadana berbentuk perseroan merupakan reksadana yang kegiatan 

usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari 

penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang 

diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.  

2.   Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) 

            Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan kontrak antara  

manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan 

dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi 

kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan 

kolektif. Reksadana ini menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan 

kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada 

berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. 

Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif memberi beberapa keuntungan, 

yaitu: 

1. Ikatan yang lebih longgar dibandingkan PT 

2. Tidak perlu izin departemen Kehakiman 

  3. Cukup terdaftar di BAPEPAM 

4. Efisien karena tidak perlu dipimpin direksi 

5. Cukup dikendalikan oleh manajer investasi 
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2.1.1.4 Jenis-jenis Reksadana 

Adapun jenis- jenis reksadana adalah sebagai berikut:  (Pratomo, 2004) 

 

1.   Reksadana Pendapatan Tetap.  

       Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana 

yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. 

2.   Reksadana Saham.  

      Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang 

dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. 

3.   Reksadana Campuran.  

          Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham 

dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana 

lainnya. 

4.  Reksadana Pasar Uang.  

     Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh 

tempo yang kurang dari satu tahun. 

2.1.1.5 Manfaat Reksadana  

 

      Reksadana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu 

alternatif investasi yang menarik antara lain: (Firdaus, 2005) 

1.  Dikelola oleh manajemen profesional  

     Pengelolaan portofolio suatu Reksadana dilaksanakan oleh Manajer Investasi 

yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran 

Manajer Investasi sangat penting mengingat Pemodal individu pada umumnya 
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mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara 

langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar 

modal. 

2. Jumlah dana tidak terlalu besar 

            Dapat melakukan investasi melalui reksadana meskipun dana yang dimiliki 

sangat kecil, karena reksadana memungkinkan investor dengan modal yang kecil 

untuk ikut serta dalam  investasi portofolio yang dikelola secara profesional oleh 

manajer investasi. 

3. Akses untuk beragam Investasi  

 Reksadana dapat menjadi pilihan investasi yang efektif dan aman, karena 

melalui dana kolektif di reksadana, investasi pada saham berkapitalisasi besar dan 

blue chip
7
 tetap dapat dilakukan. 

4.  Return yang kompetitif 

      Berinvestasi di reksadana memberikan return yang sangat tinggi dibandingkan 

dengan deposito. Rata-rata reksadana secara historis mempunyai kinerja yang 

baik, namun risiko yang menyertai juga tidak sedikit. 

5. Kemudahan Investasi 

     Terlihat dari kemudahan pelayanan dalam pembelian maupun penjualan 

kembali unit penyertaan. Kemudahan lain adalah investor dapat melakukan 

reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga unit penyertaan dapat terus 

bertambah. 

                                                 
7 Saham unggulan 
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6. Diversifikasi investasi  

     Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan 

mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan 

reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun juga 

tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli 

satu atau dua jenis saham atau efek secara individu. 

7.  Transparansi informasi  

            Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan 

biayanya secara kontinyu sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau 

keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola reksadana wajib 

mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta 

menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus 

secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya 

secara rutin. 

8.  Likuiditas yang tinggi  

           Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus 

mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, investor dapat 

mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat 

masing-masing reksadana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. 

reksadana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehinga sifatnya 

sangat likuid. 
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2.1.1.6 Risiko Investasi Reksadana   

 

     Untuk melakukan investasi reksadana, investor harus mengenal jenis risiko 

yang berpotensi timbul apabila membeli reksadana, risiko tersebut antara lain: 

(Firdaus, 2005) 

1.  Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan 

      Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan 

surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. 

2. Risiko Likuiditas 

            Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika 

sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas 

unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam 

menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. 

3. Risiko politik dan ekonomi 

       Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat mempengaruhi kinerja bursa dan 

perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan terpengaruh yang 

kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana. 

4. Risiko Pasar 

            Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai 

dengan kondisi ekonomi secara umum. Terjadinya fluktuasi di pasar efek akan 

berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika terjadi koreksi 

atau pergerakan negatif. 
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5. Risiko Inflasi  

           Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total pendapatan investasi. 

Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat 

menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (loss of purchasing power). 

6.    Risiko Nilai Tukar 

           Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio 

yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang 

termasuk foreign invesment setelah dilakukan konversi dalam mata uang 

domestik. 

7. Risiko Spesifik 

           Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Disamping 

dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-

sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya 

sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan mengalami default, tidak 

dapat membayar kewajibannya. 

2.1.2  Konsep Reksadana Syariah 

 

       Djamil (2008) mendefinisikan Reksadana Syariah sebagai reksadana yang 

mengalokasikan seluruh dana/portofolio kedalam instrumen syariah seperti 

saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi syariah, 

dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya.     

      Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/ DSN-MUI/IV/2001 

tentang “Pedoman Pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah”, Reksadana 

syariah dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksadana 
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konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus 

berdasarkan pada syariat Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, 

maupun dari segi pembagian keuntungan.  Hal ini merupakan kelebihan dari 

reksadana syariah. 

      Selanjutnya menurut Firdaus (2005), Reksadana syariah didefinisikan sebagai 

Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik 

dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan Manajer 

Investasi (MI) sebagai wakil pemilik harta, maupun antara MI sebagai wakil 

pemilik harta dengan pengguna investasi 

      Salah satu tujuan reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok 

investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dengan cara 

yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara relijius serta sejalan dengan 

prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian reksadana syariah adalah suatu wadah 

yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana 

pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. 

        Reksadana syariah tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-

bidang yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya saham-saham atau 

obligasi-obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan 

dengan syariat Islam; pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, 

daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, 

serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Kelemahan reksadana syariah yaitu 

adanya pembatasan dalam pemilihan portofolio investasi dalam reksadana syariah 

yang tidak sesuai dengan syariat Islam.  
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2.1.2.1 Ciri-Ciri Operasional Reksadana Syariah:  

Adapun Ciri-ciri operasional reksadana syariah antara lain: (Firdaus, dkk  2005) 

1. Mempunyai Dewan Syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan 

Manajer Investasi (MI) agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam. 

2. Hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem 

mudharabah, di mana satu pihak menyediakan 100% modal (investor), 

sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola (manajer investasi). 

3. Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak  

bertentangan dengan syariah  Islam. 

Gambar 2.2. Ciri Operasional Reksadana Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Firdaus, dkk (2005) 
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2.1.2.2 Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah:  

Adapun mekanisme kegiatan reksadana syariah sebagai berikut: (Firdaus, dkk 

2005) 

 

1. Mekanisme operasional 

a. Antara Pemodal dan MI dilakukan dengan sistem wakalah
8
 

b. MI dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem Mudharabah 

2. Karakteristik sistem Mudharabah 

1. Pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili MI dan 

pengguna investasi berdasarkan kesepakatan, tidak ada jaminan 

atas hasil investasi tertentu kepada pemodal 

2. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah 

diberikan 

3. MI sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi 

yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Pemodal memberikan mandate kepada manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi 

kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus 
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Berikut ini adalah  bagan mengenai Mekanisme Reksadana Syariah 

Gambar 2.3. Mekanisme Reksadana Syariah 

 investasi 

 Rp 

 investasi 

 Unit 

 Penyertaan investasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Firdaus dkk, 2005 

 

2.1.2.3 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Investasi Reksadana Syariah   

Adapun hal yang perlu untuk diperhatikan dalam investasi reksadana syariah 

sebagai berikut: (Ponisa, 2007) 

1. Kelembagaan  

 

Keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk reksadana syariah adalah 

Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli 

ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah mengikuti perkembangan 
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produk syariah ini agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip 

investasinya 

2. Hubungan Investor dengan perusahaan  

 

 Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem 

mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 

dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian 

pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

Dalam hal transaksi jual beli, saham-saham dalam reksadana syariah dapat 

diperjual belikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan harta (mal) 

yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur 

penipuan (gharar) dalam transaksi saham karena nilai saham jelas yang terbentuk 

dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan 

reksadana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus 

dilakukan dengan jelas 

3. Kegiatan Investasi Reksadana. 

 

Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat melakukan apa 

saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Investasi tidak halal yang tidak 

boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, 

makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain 
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yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-

saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEI sudah mengeluarkan daftar 

perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau 

saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Saham-saham yang 

tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah. Dalam 

melakukan transaksi reksadana Syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan 

spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran palsu dan 

tindakan spekulasi lainnya. 

2.1.3 Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional 

     Untuk mempermudah pemahaman mengenai perbedaan reksadana syariah dan 

reksadana konvensional maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Perbandingan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional 

 

 RD Syariah RD Konvensional 

Dasar filosofis Ekonomi Syariah Ekonomi Kapitalis 

Dewan Pengawas 

Syariah 

Ada Tidak ada 

Indeks Saham JII IHSG, LQ45, dsb 

Hubungan antar pihak Akad Mudharabah Kontrak secara legal 

Bunga Riba (diharamkan) Diperbolehkan 

Spekulasi Diharamkan Diperbolehkan 

Sumber: Data Diolah 
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2.2 Penelitian sebelumnya 

Penelitian tentang Analisa komparatif reksadana telah cukup banyak 

dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebelumnya 

oleh Handaka (2002) dan Wulandari (2007) menemukan data bahwa reksadana 

syariah lebih unggul dibandingkan dengan reksadana konvensional dengan 

menggunakan metode risk adjusted performance. Penelitian yang dilakukan oleh 

Deni (2007) menemukan hasil yang berbeda dengan peneliti sebelumnya bahwa 

tidak ditemukannya perbedaan signifikan terhadap kinerja reksadana syariah dan 

reksadana konvensional. Keterbatasan penulisan mereka yaitu karena belum ada 

yang membahas mengenai reksadana saham syariah. 

Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai hasil penelitian mereka, di 

bawah ini hasil ringkasan penelitian sebelumnya yang ditunjukan dalam Tabel 

2.2. 
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Tabel 2. 2. Hasil Penelitian di Indonesia 

 

 

 

Sumber: Penelitian Sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Judul Pengarang Variabel Metode Hasil Penelitian 

alisis Komparasi Kinerja Reksadana Campuran 
Konvensional & Reksadana Campuran Syariah th. 
2004-2006” (Studi Kasus: Reksadana Danareksa 

Anggrek & Reksadana Danareksa Syariah Berimbang) 

Permata 
Wulandari 
(2007) 
 

NAB, Return, 
Tingkat bunga 
Risk 
Free(SBI&SWBI) 
 

Sharpe, 
Treynor, 
Jensen 
(Risk 
Adjusted 
Performance) 
 

Kinerja Reksadana Danareksa Syariah Berimbang lebih baik dari 
kinerja Reksadana Danareksa Anggrek. 
-Sharpe yang konsisten  selama periode analisis menunjukan 
Reksadana Syariah Berimbang memiliki kinerja lebih baik dari 
Danareksa anggrek.  
 

Kinerja Reksadana Syariah dibandingkan Reksadana 
Konvensional 

Sugeng Trisna 
Handaka (2002) 
 

IHSG, JII, NAB, 
Return, Tingkat 
bunga Risk 
Free(SBI&SWBI) 
 

Sharpe, 
Treynor, 
Jensen 
Single indeks 
dan Multiple 
indeks  
 

Indeks Sharpe, Treynor, Jensen Reksadana Danareksa Syariah 
lebih unggul dibanding Reksadana Danareksa Mawar baik 
dengan Single index maupun Multiple index 
-Reward to variability yang dihasilkan menunjukan keunggulan
Reksadana Syariah atas Reksadana Mawar                                            
 

Analisa Kinerja Portfolio Reksadana Syariah dan 
Portfolio Reksadana Konvensional (Penelitian empiris 
Periode Jan’ 04- Des’06) 

 Deni (2007) 
 
 

NAB, IHSG, 
Tingkat bunga 
Risk Free(SBI). 
 
 

Sharpe, 
Treynor, 
Jensen, Uji 
Perbandingan 
2 rata-rata  
 
 

Diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Reksadana Campuran 
Syariah tidak memiliki korelasi signifikan dengan kinerja 
Reksadana campuran konvensional. 
Hasil Penelitian yaitu selama periode penelitian tidak ditemukan 
perbedaan signifikan antara kinerja Reksadana Campuran 
Syariah dengan Reksadana Konvensional. 
 
 

ANALISIS KOMPARASI..., PUTERI RAHMA KARINA, ME-IBS, 2009 



43 

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.4. Konsep Terapan Konseptual 

 

 
Penulis menggunakan metode Risk Adjusted Performance (Sharpe Ratio) 

untuk melakukan perbandingan kinerja reksadana Trim Syariah dengan JII dan 

Trim Kapital dengan IHSG sebagai variabel indeks pasar selanjutnya peneliti akan 

membandingkan kinerja dari Reksadana Trim kapital dan Trim Syariah untuk 

melihat apakah terdapat perbedaan kinerja antara reksadana Trim Syariah dengan 

Trim Kapital.  

Alasan peneliti mengambil objek penelitian reksadana Trim Syariah 

dikarenakan  reksadana ini merupakan reksadana saham syariah pertama yang 
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dikeluarkan (Sejak Januari 2007) dan penulis mengambil objek penelitian 

reksadana Trim Kapital dikarenakan merupakan reksadana yang dikeluarkan 

Trimegah Securities yang aktif selama periode penelitian (Januari 2007-Juni 

2008). 

IHSG merupakan variabel yang mewakili indeks pasar non syariah, sedangkan 

JII merupakan variabel yang mewakili indeks pasar syariah. Perbandingan Trim 

Kapital dengan IHSG dilakukan untuk menguji kinerja reksadana Trim Kapital 

terhadap pasar secara keseluruhan (non syariah). Sementara perbandingan Trim 

Syariah  dengan JII adalah untuk menguji kinerja reksadana Trim Syariah 

terhadap pasar modal syariah. 

SBI & SWBI merupakan variabel Risk free
9

 yang dipergunakan dalam 

perhitungan Sharpe (Risk Adjusted Performance). SBI digunakan untuk 

perhitungan Sharpe dari Reksadana Trim Kapital (non syariah) dan IHSG. 

Sedangkan SWBI digunakan untuk perhitungan Sharpe dari Reksadana Trim 

Syariah (syariah) dan  JII.  

2.4 Hipotesis 

     Berdasarkan pada landasan pemikiran teoritis diatas, reksadana merupakan 

alternatif investasi yang memiliki banyak keunggulan. Salah satu keunggulan 

utama reksadana adalah portofolio yang dibentuk terdiri dari berbagai macam 

sekuritas yang telah dipilih secara profesional oleh manajer investasi. Penelitian 

ini menggunakan indeks pasar JII untuk mengukur ada atau tidak adanya 

keunggulan reksadana syariah, sedangkan untuk reksadana konvensional indeks 

                                                 
9 Asset bebas Resiko 
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pasar yang digunakan adalah IHSG. Oleh karena itu penulis mengajukan hipotesa 

1 dan hipotesa 2 sebagai berikut:  

Ho1 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Kinerja reksadana Trim 

Syariah dengan kinerja JII  

Ha1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana Trim  Syariah 

dengan kinerja JII  

Ho2 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana Trim 

Kapital dengan kinerja IHSG  

Ha2  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana Trim Kapital  

dengan kinerja IHSG  

     Berdasarkan pada landasan pemikiran teoritis diatas antara reksadana saham 

syariah dengan reksadana saham konvensional memiliki karakteristik yang 

berbeda.  Oleh karena itu maka peneliti mengajukan hipotesa 3: 

Ho3 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana Trim 

Syariah dengan kinerja reksadana Trim Kapital  

Ha3: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana Trim Syariah  

dengan kinerja reksadana Trim Kapital  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Reksadana saham 

konvensional dan Reksadana saham syariah yang dibatasi hanya pada perusahaan 

investasi Trimegah securities, yaitu Reksadana Trim Kapital (konvensional) dan 

Trim Syariah (syariah). Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan 

dan menjelaskan kinerja reksadana. Sebelum membandingkan kinerja kedua 

produk reksadana tersebut penulis terlebih dahulu akan membandingkan kinerja 

kedua jenis produk reksadana dengan indeks pasarnya. Penulis akan 

membandingkan kinerja reksadana Trim Kapital dengan IHSG dan 

membandingkan kinerja reksadana Trim Syariah dengan JII. Alasan penulis 

mengambil sampel reksadana saham sebagai objek penelitian karena reksadana 

saham memiliki potensi keuntungan paling besar. Farianti (2007), Reksadana 

saham adalah produk reksadana yang mengalami pertumbuhan peminat cukup 

besar, karena return yang dihasilkan menunjukan kinerja historis yang 

mengagumkan.  

 Penulis mengambil objek penelitian pada Trimegah securities dikarenakan 

Trimegah securities memiliki produk yang berbasis syariah dan konvensional, 

khususnya reksadana saham. Trimegah Securities juga memiliki produk 

reksadana syariah pertama yaitu, Reksadana Trim syariah saham (Sejak Januari 
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2007). Penulis mengambil objek penelitian reksadana Trim Kapital dikarenakan 

reksadana ini merupakan reksadana saham konvensional yang dikeluarkan oleh 

Trimegah sekurities dan aktif selama periode penelitian (Januari 2007 sampai 

dengan Juni 2008). Oleh karena itu, kedua produk reksadana saham ini dapat 

dibandingkan satu sama lain karena sama-sama masih aktif diperdagangkan pada 

periode yang sama, dan sama-sama bergerak di bidang saham serta dikelola 

manajer investasi yang sama sehingga seimbang bila dilakukan perbandingan. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1   Data yang Dihimpun 

 

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang sifatnya 

sekunder, dengan sumber-sumber sebagai berikut: 

1. Data NAB dari reksadana saham syariah dan reksadana saham konvensional. 

2. Data tingkat suku bunga SBI & SWBI  

3. Data IHSG & JII 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang dipilih penulis adalah purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1.  Reksadana saham syariah dan konvensional yang aktif dari periode Januari 

2007 sampai dengan Juni 2008. Periode ini diambil karena pada saat itu 

reksadana saham syariah mulai berkembang dan baru pertama kali muncul 

pada awal tahun 2007 
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2.    Reksadana saham syariah dan konvensional yang dijadikan sampel 

merupakan reksadana syariah dan konvensional yang dikeluarkan oleh 

perusahaan investasi yang sama yaitu Trimegah securities. Perusahaan ini 

diambil dikarenakan oleh Trimegah mengeluarkan reksadana saham syariah 

yang pertama kali muncul. Maka berdasarkan pada kedua kriteria tersebut, 

reksadana saham syariah dan konvensional yang menjadi sampel yaitu: 

Reksadana Trim syariah saham yang mewakili reksadana syariah dan 

reksadana Trim kapital yang mewakili reksadana saham konvensional.  

3.   Data yang digunakan adalah data return harian (NAB) yang dirata-ratakan 

setiap bulan selama 18 bulan, yaitu dari Januari 2007 sampai dengan Juni 

2008.  

3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data 

1. Data sekunder yang didapatkan berasal dari website BI dan website 

Bapepam.  

2. Tinjauan pustaka didapatkan penulis dari berbagai jurnal, artikel, buku, serta 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan manajemen  investasi, 

khususnya tentang reksadana. 

3.3 Metode Analisis Data  

3.3.1. Tehnik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan untuk mencapai tujuan 

penelitian yang dijelaskan oleh bab1 dengan menggunakan metode analisis/tehnik 

pengolahan data. 
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1.   Perbandingan secara Risk-adjusted-performance (Sharpe) 

   Merupakan formula yang dikembangkan oleh William Forsyth Sharpe pada 

tahun 1966. Metode ini mencoba menghitung bagaimana reksadana berkinerja 

relatif terhadap risiko. Perhitungannya adalah ekses tingkat imbal hasil reksadana 

dibagi dengan standar deviasi (yang menggambarkan risiko total dari portofolio 

reksadana). Rasio Sharpe yaitu, excess return per satuan total risiko (σ) atau 

return portofolio – bunga bebas risiko/ σ, untuk mengukur kinerja reksadana saat 

itu.  

          Jones (2007), mengatakan rasio Sharpe sebaiknya digunakan jika portofolio 

investor seluruhnya (atau sebagian besar) dalam sekuritas. Sementara Treynor 

lebih tepat digunakan jika portofolio investor terdiri dari banyak aset sehingga 

sekuritas hanya sebagian kecil saja. Dalam penelitian ini hanya meneliti reksadana 

saham (aset sejenis), maka perhitungan risk adjusted performance dilakukan 

dengan Sharpe ratio. 

2. Metode Pengukuran Sharpe  

          Pengukuran dengan Metode Sharpe dilakukan dengan membagi risk  

premium yang merupakan selisih antara laba rata-rata investasi yang bebas risiko 

dengan standar deviasi yang merupakan risiko fluktuasi yang dihasilkan karena 

berubah-ubahnya laba yang dihasilkan dari subperiode berikutnya selama seluruh 

periode. Penulis menggunakan tingkat bunga rata-rata SBI 1 bulan & SWBI 1 

bulan sebagai proksi aset bebas risiko. SBI merupakan surat berharga yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan SWBI adalah sertifikat yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek 
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dengan akad wadiah
10

. SBI & SWBI dapat dianggap sebagai investasi bebas 

resiko karena dijamin oleh Bank Indonesia.  

Pengukuran Sharpe diformulasikan sebagai berikut: (Jones, 2007) 

RVAR= [Average TR-Average RF]/SD   

dimana :  

Average TR = laba rata-rata portofolio selama jangka waktu penelitian  

Average RF = laba rata-rata investasi bebas resiko selama waktu penelitian  

SD = standar deviasi portofolio selama waktu penelitian  

RVAR= Reward to variability ratio (Sharpe, 1966) 

Variabel- variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

(Wulandari, 2007) 

1. Return Nilai Aktiva bersih 

Perhitungan return Nilai aktiva bersih didapatkan dari Net Asset Value dibagi 

dengan unit penyertaan. Perhitungan return dilakukan secara harian dimana nilai 

akhir periode merupakan nilai pada hari itu dan nilai awal periode merupakan 

nilai pada hari sebelumnya. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan 

Microsoft Excel dengan formula average dan dihitung secara bulanan. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

*Rr= {(NAB1-NAB0)/(NAB0)}x100%  

*Penjelasan :      Rr adalah return dari reksadana 

                                                 
10

 Penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang 

dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan 

sewaktu-waktu.  
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      NAB1 adalah Nilai aktiva Bersih pada akhir periode 

           NAB0 adalah Nilai aktiva Bersih pada awal periode   

 

2. Return Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Return Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI) 

Perhitungan return Sertifikat Bank Indonesia mencerminkan tingkat risk free 

rate, dalam penelitian ini dibatasi pada rata-rata suku bunga deposito berjangka 1 

bulan pada bank umum di Indonesia berdasarkan laporan Bank Indonesia pada 

www.bi.go.id  

3.  Return Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 

           Perhitungan return Sertifikat Wadiah Bank Indonesia mencerminkan tingkat 

risk free rate bagi syariah berdasarkan laporan Bank Indonesia pada www.bi.go.id 

4.  Return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

      Perhitungan return Indeks Harga Saham Gabungan mencerminkan benchmark 

dari reksadana konvensional. Rumus perhitungan return Indeks Harga Saham 

Gabungan adalah sebagai berikut: 

*RIHSG = {(IHSG1-IHSG0)/(IHSG0)} x 100%   

*Penjelasan= RIHSG adalah return IHSG 

IHSG1 adalah indeks Harga Saham Gabungan pada akhir                

periode 

IHSG0 adalah Indeks Harga Saham Gabungan pada awal 

periode 
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5. Return Jakarta Islamic Index (JII) 

           Return Jakarta Islamic Index mencerminkan benchmark dari reksadana 

syariah. Rumus perhitungan return Jakarta Islamic Index adalah sebagai berikut: 

*RJII={(JII1-JII0)/(JII0)x 100%   

*Penjelasan= RJII adalah return JII 

              JII1 adalah Jakarta Islamic Index pada akhir periode 

            JII0 adalah Jakarta Islamic Index pada awal periode 

6. Standar Deviasi Portofolio dan Pasar 

     Perhitungan standar deviasi dilakukan terhadap tingkat return kedua reksadana 

dengan menggunakan formula “stdev” pada Microsoft excel. Standar deviasi 

portfolio didapatkan dari “stdev” return NAB reksadana. Standar deviasi pasar 

didapatkan dari “stdev” return JII untuk reksadana syariah dan return IHSG untuk 

reksadana konvensional. 

3.5.2. Tehnik  Pengujian Hipotesis 

     Dalam penelitian ini metode pengujian hipotesa yang digunakan untuk 

hipotesa 1, 2 dan 3 adalah Uji t dua sampel independen. Pengujian ini digunakan 

untuk melihat apakah rata-rata suatu grup sampel berbeda dengan grup sampel 

lainnya. Pada penelitian ini nilai alpha yang digunakan adalah sebesar 5%. 

Sebelum dilakukan uji t dua sampel independen, terlebih dahulu akan dilakukan 

uji normalitas. Hipotesa pertama tidak dapat diterima jika terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja reksadana Trim Syariah saham dengan JII. Hipotesa 

kedua tidak dapat diterima jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 
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reksadana Trim Kapital dengan IHSG. Hipotesa ketiga tidak dapat diterima jika 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana Trim Syariah dengan 

kinerja reksadana Trim Kapital. 
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BAB IV 

 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 

3.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 

PT Trimegah securities Tbk. (Trimegah) adalah salah satu perusahaan 

sekuritas besar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (dalam hal nilai 

perdagangan, volume, dan frequency) yang dikelola oleh Tim Komite Investasi, 

Tim Analis dan Tim Pengelola Investasi yang berpengalaman. Sejak tahun 1990, 

Trimegah telah bekerja secara konsisten untuk mencapai posisi sebagai 

perusahaan sekuritas lokal yang dipercaya sampai saat ini.  

      Dengan kemampuan penelitian dan pelayanan yang baik, Trimegah telah 

membangun reputasi yang kuat melalui kemampuan penelitian pelayanan 

sehingga menjadi lead underwriter dalam berbagai keberhasilan perdagangan 

saham dan obligasi domestik. Saat ini total dana kelolaan Trimegah lebih dari 

Rp.10 Triliun dan mempunyai jumlah investor mencapai 15 ribu.  

4.1.1.1.Penghargaan 

Beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Trimegah securities antara lain 

dari: 

 

• Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai – “Agen Penjual Obligasi 

Negara Ritel Terbaik” untuk ORI002, ORI003 (2007), ORI004 (2008). 
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• Bursa Efek Surabaya sebagai – “Penjamin Pelaksana Emisi Efek Teraktif” 

selama tahun 2007 

• Bursa Efek Surabaya sebagai – “Partisipan Teraktif dalam Transaksi SUN 

untuk Kategori Perusahaan Efek” selama tahun 2007. 

• PT Finansial Bisnis Informasi dalam hal – Penghargaan Peringkat 

Reksadana 2007 – “TRIM Dana Tetap Reksadana Jenis Pendapatan Tetap 

Terbaik”. 

• Majalah Investor sebagai – Reksadana  Terbaik 2007 – “TRIM Kapital 

Reksadana Terbaik untuk Kategori Reksadana Saham Kinerja 3 Tahun. 

4.1.1.2. Lini Produk 

Trimegah Securities sebagai “full service securities company”,memiliki lini 

produknya sebagai berikut: 

• Asset Management 

Trimegah Securities sebagai salah satu dari 10 besar  perusahaan 

manajemen aset di Indonesia dengan produk sebagai berikut: 

o RD saham  

o RD pendapatan tetap 

o RD pasar uang 

o RD campuran 

o RD terproteksi 

o Discretionary fund 
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• Equity Capital Markets 

Trimegah merupakan Leading equity broker dengan 17 kantor cabang dan 

perwakilan. 

• Debt Capital Markets 

Trimegah juga aktif sebagai agen penjual ORI dan Primary Dealer SUN, 

serta aktif dalam transaksi obligasi Negara dan korporasi. 

• Investment Banking 

Trimegah merupakan penjamin Emisi Efek Saham dan Obligasi, serta 

penasehat keuangan yang berpengalaman. 

• Shariah 

Trimegah memberikan layanan pasar modal syariah yang lengkap, serta 

merupakan pelopor dari RD saham syariah pertama. 

4.1.1.3. Pendapatan 

Trimegah Securities memiliki grafik rincian pendapatan 2007 sebagai berikut: 

 Grafik 4.1 Rincian Pendapatan Trimegah Securities 2007 

  

  Sumber: Laporan tahunan Trimegah Securities 

ANALISIS KOMPARASI..., PUTERI RAHMA KARINA, ME-IBS, 2009 



57 

 

 

 

Pada gambar tersebut menjelaskan rincian pendapatan Trimegah Securities 

2007 dengan penjelasan:  

Keterangan:  

AM  : Asset Management (18,5%) 

ECM: Equity capital markets (61,4%) 

DCM: Debt capital Markets (14,5%) 

IB  : Investment banking (3,3%) 

Others: (2,2%) 

4.1.1.4. Jenis-jenis  Reksadana yang dikeluarkan Trimegah 

Saat ini terdapat 7 produk reksadana yang diperdagangkan oleh Trimegah 

Securities, yang terdiri dari 5 produk reksadana konvensional dan 2 produk 

reksadana syariah 

1. Reksadana konvensional 

Produk reksadana konvensional yang diperdagangkan Trimegah adalah 

sebagai berikut: 

• Trim Kapital 

Trim Kapital merupakan reksadana yang diamati dalam penelitian ini. 

Reksadana ini dipilih karena merupakan reksadana yang aktif 

diperdagangkan selama Januari 2007 sampai dengan Juni 2008 

Penempatan portofolio investasi:  

Efek ekuitas: 70%-90% 

Efek pendapatan tetap dan/ atau di pasar uang 10%-20% 
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Kebijakan pembagian keuntungan:  

Keuntungan tidak dibagi secara tunai. Jika ingin mendapat uang tunai 

dapat menjual sebagian/ seluruh Unit Penyertaan. 

• Trim Kapital Plus 

Penempatan portofolio investasi:  

Efek ekuitas: 70%-90% 

Efek pendapatan tetap dan/ atau di pasar uang 10%-20% 

Kebijakan pembagian keuntungan:  

Keuntungan tidak dibagi secara tunai. Jika ingin mendapat uang tunai 

dapat menjual sebagian/ seluruh Unit Penyertaan. 

• Trim Kas 2 

Penempatan portofolio investasi: 

Efek pendapatan tetap dan/atau di pasar uang 100%  

Kebijakan pembagian keuntungan: 

Setiap keuntungan akan dibagikan secara harian dalam bentuk 

penambahan Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit 

Penyertaan 

• Trim Kombinasi 2 

Penempatan portofolio investasi:  

Efek ekuitas: 30%-75% 

Efek bersifat hutang dan atau Efek pasar uang 20%-50% 

Kebijakan pembagian keuntungan:  

Keuntungan tidak dibagi secara tunai. Jika ingin mendapat uang tunai 
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dapat menjual sebagian/ seluruh Unit Penyertaan. 

• Trim Stabil 

Penempatan portofolio investasi:  

Efek ekuitas: 70%-90% 

Pasar Uang: 10%-30% 

Kebijakan pembagian keuntungan:  

Keuntungan tidak dibagi secara tunai. Jika ingin mendapat uang tunai 

dapat menjual sebagian/ seluruh Unit Penyertaan. 

2. Reksadana Syariah 

Produk reksadana syariah yang dikeluarkan Trimegah adalah sebagai berikut: 

• Syariah saham 

Trim syariah saham adalah reksadana saham syariah yang diamati dalam 

penelitian ini, reksadana ini dipilih sebagai obyek penelitian karena 

merupakan reksadana saham syariah pertama yang pernah ada, serta telah 

diperdagangkan sejak Januri 2007 

Penempatan portofolio investasi:  

Efek ekuitas: 80%-Max 98% 

Efek bersifat hutang Min: 0%-Max 20% 

Instrumen Pasar Uang: Min 2%-Max 20% 

(Sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal) 

Kebijakan pembagian keuntungan:  

Keuntungan tidak dibagi secara tunai. Jika ingin mendapat uang tunai 

dapat menjual sebagian/ seluruh Unit Penyertaan. 
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• Syariah Berimbang 

Penempatan portofolio investasi:  

Efek ekuitas: Min 5%-Max 75% 

Efek bersifat hutang Min: 5%-Max 75% 

Instrumen Pasar Uang: Min 5%-Max 75% 

(Sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal) 

Kebijakan pembagian keuntungan:  

Keuntungan tidak dibagi secara tunai. Jika ingin mendapat uang tunai 

dapat menjual sebagian/seluruh Unit Penyertaan. 
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4.2  Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Pengujian Normalitas 

Berdasarkan pada tabel dibawah maka dapat dilihat bahwa nilai assymp. Sig. (2-

tailed) diatas alpha 5% maka data tersebar dengan normal.  

Berikut adalah hasil pengolahan dengan Uji Normalitas: 

Hasil Uji Normalitas 

Tabel. 4.1 

  TS TK JII IHSG 

N 18 18 18 18 

Normal Parameters(a,b) Mean .1214 .1004 .0841 .0894 

  Std. Deviation .23258 .23091 .19746 .20428 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.143 .135 .132 .164 

  Positive .118 .135 .132 .116 

  Negative -.143 -.125 -.114 -.164 

Kolmogorov-Smirnov Z .608 .572 .561 .694 

Asymp. Sig. (2-tailed) .854 .899 .911 .721 

Sumber: Data Diolah 

4.2.2 Pengujian Hipotesis 1 untuk Menguji Perbedaan antara Kinerja Reksadana 

Trim Syariah dengan Kinerja JII 

     Berikut adalah grafik pergerakan kinerja reksadana Trim Syariah dengan 

pergerakan kinerja indeks pasar JII. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

kinerja reksadana Trim Syariah saham dan JII pada bulan Januari 2007 sampai 

dengan bulan Juni 2008 terangkum dalam grafik dibawah ini. Penjelasan hanya 

membahas pada bulan yang tidak outperformed pasar (JII kinerjanya lebih baik 

dari Trim Syariah) sedangkan bulan yang outperformed pasar (Trim Syariah 
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kinerjanya lebih baik dari JII) akan dibahas secara eksplisit saja. Penulis 

menyimpulkan analisis berdasarkan pada fakta-fakta yang penulis kumpulkan dari 

Internet, Koran dan Majalah.  

     Dilihat dari grafik Sharpe ratio tiap bulan menunjukkan dalam 18 bulan 

keseluruhan periode penelitian reksadana Trim Syariah saham outperformed pasar 

(JII) pada bulan Januari  2007, Februari 2007, April 2007, Mei 2007, Juli 2007, 

September 2007, Desember 2007 lalu Februari 2008, Maret 2008 dan Mei 2008. 

Sedangkan reksadana Trim Syariah tidak mampu outperformed pasar (JII) pada 

bulan Maret 2007, Juni 2007, Agustus 2007, Oktober 2007, November 2007 lalu 

Januari 2008, April 2008 dan Juni 2008.  
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Dibawah ini merupakan grafik kinerja reksadana Trim Syariah dengan JII : 

Grafik 4.2 Grafik kinerja Reksadana Trim Syariah dengan JII 

 

Trim Syariah sebagian besar melakukan investasi saham dalam industri 

pertambangan, industri properti dan industri perkebunan. 

Pada bulan Maret dan Juni 2007 kinerja reksadana Trim Syariah berada di 

bawah JII,  hal ini disebabkan antara lain komposisi portofolio Trim Syariah pada 

industri pertambangan yang menurun. Penurunan kinerja ini dikarenakan 

penurunan harga minyak dunia sebagai akibat pelambatan ekonomi global yang 

terus mengganggu pasar, kemudian dikarenakan oleh meningkatnya cadangan 

minyak Amerika Serikat dan tidak dilakukannya pengurangan produksi. 

Peningkatan cadangan minyak mentah mendorong investor untuk melakukan aksi 

jual yang berakibat penurunan pada industri pertambangan. 
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Pada bulan Agustus 2007 kinerja reksadana Trim Syariah saham berada di 

bawah JII, karena Trim Syariah sebagian besar komposisi portofolio pada industri 

perkebunan. Industri perkebunan kinerjanya menurun dikarenakan oleh adanya 

aksi profit taking yang dilakukan oleh investor  karena menurunnya harga minyak 

mentah. Menurunnya minyak mentah menyebabkan investor khawatir akan terjadi 

krisis dan melakukan aksi profit taking. 

Pada bulan Oktober dan November 2007 dan bulan Januari 2008 kinerja 

reksadana Trim Syariah saham berada di bawah JII, karena Trim Syariah sebagian 

besar komposisi portofolio pada industri pertambangan. Pada Oktober 2007, 

industri pertambangan kinerjanya menurun dikarenakan oleh penurunan harga 

komoditi sebagai akibat adanya penurunan harga minyak mentah dunia yang 

disebabkan oleh melemahnya dollar Amerika Serikat dan melemahnya 

pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Dunia. Sedangkan pada November 

2007 adanya penurunan harga komoditas logam yang menyebabkan sejumlah 

saham pertambangan metal di bursa domestik dan regional turun dan 

menyebabkan adanya penurunan pada kinerja saham pertambangan secara 

keseluruhan. Pada Januari 2008 sektor pertambangan mengalami penurunan 

sebagai akibat dari turunnya harga minyak dunia dan tingkat inflasi tinggi serta 

tidak adanya gejala sentimen positif pada pasar. 

Pada bulan April 2008 kinerja reksadana Trim Syariah berada di bawah JII, 

karena Trim Syariah sebagian besar komposisi portofolio pada industri properti. 

Industri properti kinerjanya menurun dikarenakan oleh adanya tingginya tingkat 
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suku bunga diikuti seretnya kredit perbankan, ditambah menurunnya daya beli 

masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Pada bulan Juni 2008 kinerja reksadana Trim Syariah saham berada di bawah 

JII, karena Trim Syariah sebagian besar komposisi portofolio pada industri 

properti. Industri properti kinerjanya menurun dikarenakan oleh adanya 

peningkatan suku bunga disebabkan oleh terdesaknya tingginya tingkat inflasi 

terutama karena kenaikan BBM serta naiknya bahan bangunan sehingga 

nenyebabkan penurunan pada industri properti 

Hipotesis: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana 

Trim Syariah dengan kinerja JII 

 Pengujian terhadap kinerja reksadana Trim Syariah dengan kinerja JII 

menunjukkan bahwa rata-rata kinerja reksadana Trim Syariah dengan indeks pasar 

JII tidak berbeda secara signifikan. 

Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Hipotesis 1 
 

  JENIS N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

HASIL Trim 
Syariah 

18 .1214 .23258 .05482 

JII 18 .0841 .19746 .04654 

Sumber: Data Diolah 

 Untuk perhitungan secara statistik data dilakukan uji normalitas karena 

perhitungan statistik yang digunakan secara parametrik. Berdasarkan pada tabel 

diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata return Trim Syariah lebih besar dari JII. 
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Trim Syariah mempunyai mean sebesar 0.1214 lebih tinggi dibandingkan JII 

sebesar 0.0841. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja reksadana Trim Syariah 

saham secara deskriptif menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kinerja indeks 

pasar JII tidak berbeda secara signifikan. 

 Hasil uji t dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan antara kinerja reksadana 

Trim Syariah dengan kinerja Indeks pasar JII. Hasil uji t menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana Trim Syariah 

dengan kinerja indeks pasar JII. Hal itu berarti hipotesis yang diajukan berhasil 

ditolak atau hipotesis nol yang diajukan tidak dapat ditolak. Hal tersebut 

ditunjukkan pada tabel: 

Berikut ini adalah  hasil output uji t dua sampel independen.  

Tabel 4.3 

Hasil Uji T-test Hipotesis 1 
 

 Sumber: Data Diolah 

 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai F untuk levene’s test memiliki tingkat 

signifikansi diatas alpha 5%. Hal tersebut menunjukkan kedua sampel 

mempunyai varian yang sama. Oleh karena itu pengujian terhadap nilai rata-rata 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

HASIL Equal 
variances 
assumed 

1.080 .306 .519 34 .607 .0373 .07191 -.10884 .18344 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .519 33.128 .607 .0373 .07191 -.10898 .18358 
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menggunakan dasar equal variances assumed. Berdasarkan equal variances 

assumed terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0.607. Nilai ini lebih besar 

dibandingkan alpha sehingga hipotesa Ho1 tidak dapat ditolak yang berarti rata-

rata kinerja reksadana Trim Syariah dengan indeks pasar JII tidak berbeda secara 

signifikan.  

 Tidak ditemukannya perbedaan signifikan antara reksadana Trim Syariah 

dengan indeks pasar JII memiliki konsekuensi bahwa reksadana ini tidak memiliki 

keunggulan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan kinerja pasar. Hal ini 

dapat disebabkan karena pemilihan portofolio reksadana Syariah yang dilakukan 

oleh manajer investasi kurang optimal. Hasil pengujian menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan signifikan antara reksadana Trim Syariah dengan indeks pasar 

JII secara statistik, namun secara deskriptif nilai rata-rata kinerja indeks reksadana 

Trim Syariah lebih besar dibandingkaan dengan indeks pasar JII. 

 Meskipun terjadi perbedaan antara kinerja reksadana Trim Syariah dengan 

kinerja indeks pasar JII tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan sehingga 

hipotesa penelitian tidak mampu didukung. 

4.2.3 Pengujian Hipotesis 2 untuk menguji perbedaan kinerja reksadana Trim   

Kapital dengan kinerja IHSG 

Berikut adalah grafik pergerakan kinerja reksadana Trim Kapital dengan 

pergerakan kinerja indeks pasar IHSG. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

kinerja reksadana Trim Kapital dan IHSG pada bulan Januari 2007 sampai dengan 

bulan Juni 2008 terangkum dalam grafik dibawah ini. Penjelasan hanya 

membahas pada bulan yang tidak outperformed pasar (IHSG kinerjanya lebih baik 
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dari Trim Kapital) sedangkan bulan yang outperformed pasar (Trim Kapital 

kinerjanya lebih baik dari IHSG) akan dibahas secara eksplisit saja. Penulis 

menyimpulkan analisis berdasarkan pada fakta-fakta yang penulis kumpulkan dari 

Internet, Koran dan Majalah.  

Dilihat dari grafik Sharpe ratio tiap bulan menunjukkan dalam 18 bulan 

keseluruhan periode penelitian reksadana Trim Kapital outperform pasar (IHSG)  

pada bulan Januari  2007, Mei 2007, Juni 2007, September 2007, Oktober 2007, 

November 2007 lalu Februari 2008, Mei 2008. Sedangkan reksa dana Trim 

Kapital tidak mampu outperformed pasar (IHSG) pada bulan Februari 2007, 

Maret 2007, April 2007, Juli 2007, Agustus 2007 dan Desember 2007 lalu pada 

bulan Januari 2008, Maret 2008, April 2008 dan Juni 2008. 
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Dibawah ini adalah grafik mengenai kinerja Reksadana Trim Kapital dan 

IHSG: 

Grafik 4.3 Grafik kinerja Reksadana Trim Kapital dan IHSG 

 

Trim Kapital melakukan investasi saham sebagian besar dalam industri 

perbankan, industri pertambangan dan industri telekomunikasi, dan industri 

otomotif. 

Pada bulan Februari 2007 kinerja reksadana Trim Kapital berada di bawah 

IHSG,  karena Trim Kapital sebagian besar komposisi portofolio pada industri 

otomotif. Industri otomotif kinerjanya menurun dikarenakan oleh adanya banjir 

yang melanda sehingga mengakibatkan terhentinya produksi, pasokan turun dan 

pengiriman produk tidak berjalan. 
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Pada bulan Maret 2007 kinerja reksadana Trim Kapital berada di bawah 

IHSG,  karena Trim Kapital sebagian besar komposisi portofolio pada industri 

perbankan. Industri perbankan kinerjanya menurun dikarenakan oleh adanya 

kenaikan pada BI rate yang menyebabkan kenaikan suku bunga kredit yang 

meningkatkan tingkat kredit bermasalah (NPL) perbankan dan menyebabkan 

penurunan pada industri perbankan secara keseluruhan. 

 Pada bulan April 2007 kinerja reksadana Trim Kapital di bawah IHSG,  

karena Trim Kapital sebagian besar komposisi portofolio pada industri 

telekomunikasi. Industri telekomunikasi kinerjanya menurun dikarenakan oleh 

adanya pelemahan rupiah dan adanya kekhawatiran investor terkait dengan 

anjloknya pasar saham Asia yang didorong oleh ekspektasi akan adanya 

peningkatan suku bunga Cina menyusul tingginya pertumbuhan ekonomi 

sehingga menyebabkan aksi jual terhadap saham telekomunikasi dan 

menyebabkan penurunan kinerja industri  telekomunikasi. 

Pada bulan Juli 2007 kinerja reksadana Trim Kapital berada di bawah IHSG,  

karena Trim Kapital sebagian besar komposisi portofolio pada industri otomotif. 

Industri otomotif kinerjanya menurun dikarenakan oleh adanya kenaikan pajak 

pasokan komponen dan suku cadang otomotif dalam negeri yang menyebabkan 

penurunan penjualan angka penjualan mobil domestik dan menyebabkan 

penurunan keseluruhan pada industri otomotif. 

Pada bulan Agustus dan Desember 2007 kinerja reksadana Trim Kapital 

berada di bawah IHSG,  karena Trim Kapital sebagian besar komposisi portofolio 

pada industri pertambangan. Industri pertambangan kinerjanya menurun 
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dikarenakan oleh adanya penurunan harga minyak yang disebabkan oleh 

penurunan dollar AS seiring ekspektasi The Fed akan meningkatkan suku bunga 

guna menahan inflasi. Penurunan harga minyak karena kondisi pasar bearish ini 

selanjutnya mengakibatkan kepanikan pada masyarakat dan menjual saham 

pertambangan yang akhirnya menurunkan harga saham  pertambangan.  

Pada bulan Januari 2008 kinerja reksadana Trim Kapital berada di bawah 

IHSG,  karena Trim Kapital sebagian besar komposisi portofolio pada industri 

perbankan. Industri perbankan kinerjanya menurun dikarenakan oleh adanya 

peningkatan tingkat kredit bermasalah (NPL) perbankan khususnya sektor 

konsumsi meningkat dikarenakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang belum 

mampu ditahan pemerintah. 

Pada bulan Maret, April dan Juni 2008 kinerja reksadana Trim Kapital berada 

di bawah IHSG,  dikarenakan Trim Kapital sebagian besar komposisi portofolio 

pada industri pertambangan. Industri pertambangan kinerjanya menurun sebagai 

akibat adanya  sentimen negatif di pasar akan kemungkinan resesi semakin besar 

dan  kekhawatiran pasar terhadap kondisi perekonomian. Ketakutan internal dan 

melemahnya sebagian bursa di kawasan Asia menyebabkan aksi jual oleh investor 

yang membuat pergerakan saham pertambangan menurun. 

Hipotesis: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana 

Trim Kapital dengan kinerja IHSG 

 Pengujian terhadap kinerja reksadana Trim Kapital dengan kinerja IHSG 

menunjukkan bahwa rata-rata kinerja reksadana Trim Kapital dengan indeks pasar 

IHSG tidak berbeda secara signifikan. 
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Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Hipotesis 2 
 

  JENIS N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

HASIL Trim 
Kapital 

18 .1004 .23091 .05443 

IHSG 18 .0894 .20428 .04815 

Sumber: Data Diolah 

  Untuk perhitungan secara statistik data dilakukan uji normalitas karena 

perhitungan statistik yang digunakan secara parametrik. Berdasarkan pada tabel 

diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata return Trim Kapital lebih besar dari 

IHSG. Trim Kapital mempunyai mean sebesar 0.1004 dibandingkan dengan IHSG 

sebesar 0.0894. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja reksadana Trim Kapital 

secara deskriptif menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kinerja indeks pasar 

IHSG. 

  Hasil uji t dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan antara kinerja reksadana 

Trim Kapital dengan kinerja Indeks pasar IHSG. Hasil uji t menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana Trim Kapital 

dengan kinerja indeks pasar IHSG. Hal itu berarti hipotesis yang diajukan berhasil 

ditolak atau hipotesis nol yang diajukan tidak dapat ditolak. Hal tersebut 

ditunjukkan pada tabel : 
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  Berikut ini adalah hasil output uji t dua sampel independen.  

Tabel 4.5 

Hasil Uji T-test Hipotesis 2 
 

    

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differe

nce 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                  Lower Upper 

HASIL Equal 
varianc
es 
assume
d 

.255 .617 .150 34 .881 .0109 .07267 -.13674 .15861 

  Equal 
varianc
es not 
assume
d 

    .150 33.502 .881 .0109 .07267 -.13682 .15870 

Sumber: Data Diolah 

 Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai F untuk levene’s test memiliki tingkat 

signifikansi diatas alpha 5%. Hal tersebut menunjukkan kedua sampel 

mempunyai varian yang sama. Oleh karena itu pengujian terhadap nilai rata-rata 

menggunakan dasar equal variances assumed. Berdasarkan equal variances 

assumed terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0.881. Nilai ini lebih besar 

dibandingkan alpha sehingga hipotesa Ho2 tidak dapat ditolak yang berarti rata-

rata kinerja reksadana Trim Kapital dengan indeks pasar IHSG tidak berbeda 

secara signifikan.  

 Tidak ditemukannya perbedaan signifikan antara reksadana Trim Kapital 

dengan indeks pasar IHSG memiliki konsekuensi bahwa reksadana ini tidak 

memiliki keunggulan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan kinerja pasar. 

Hal ini dapat disebabkan karena pemilihan portofolio reksadana Syariah yang 

dilakukan oleh manajer investasi kurang optimal. Hasil penelitian menunjukkan 
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tidak terdapat perbedaan signifikan antara reksadana Trim Kapital dengan indeks 

pasar JII secara statistik namun secara deskriptif nilai rata-rata kinerja indeks 

reksadana Trim Kapital lebih besar dibandingkan dengan indeks pasar IHSG. 

 Meskipun terjadi perbedaan antara kinerja reksadana Trim Kapital dengan 

kinerja indeks pasar IHSG tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan sehingga 

hipotesa penelitian tidak mampu didukung. 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 3 untuk menguji perbedaan antara kinerja reksadana 

Trim Syariah dengan kinerja reksadana Trim Kapital. 

      Berikut adalah grafik pergerakan kinerja reksadana Trim Syariah dengan 

pergerakan kinerja reksadana Trim Kapital. Pada grafik tersebut dapat dilihat 

bahwa kinerja reksadana Trim Syariah dan Trim Kapital pada bulan Januari 2007 

sampai dengan bulan Juni 2008 terangkum dalam grafik dibawah ini. Penjelasan 

hanya membahas pada bulan yang tidak outperformed pasar (Trim Kapital 

kinerjanya lebih baik dari Trim Syariah) sedangkan bulan yang outperformed 

pasar (Trim Syariah kinerjanya lebih baik dari Trim Kapital) akan dibahas secara 

eksplisit saja. Penulis menyimpulkan analisis berdasarkan pada fakta-fakta yang 

penulis kumpulkan dari Internet, Koran dan Majalah.  

      Grafik Sharpe ratio tiap bulan menunjukkan bahwa selama 18 bulan periode 

penelitian, reksadana Trim Syariah mengungguli reksadana Trim Kapital  pada 

bulan Januari  2007, Februari 2007, April 2007, Mei 2007, Juli 2007, September 

2007, Oktober 2007, Desember 2007, Februari 2008, Maret 2008, dan Juni 2008. 

Sedangkan reksadana Trim Kapital tidak mampu outperformed pasar (IHSG) pada 
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bulan Maret 2007, Juni 2007, Agustus 2007, November 2007, Januari 2008, April 

2008, dan Mei 2008. 

Dibawah ini adalah grafik mengenai kinerja reksadana Trim Syariah dan Trim 

Kapital: 

Grafik 4.4 Grafik Kinerja Reksadana Trim Syariah Saham dan Trim Kapital 

  

      Pada bulan Maret 2007 dan Juni 2007 kinerja reksadana Trim Syariah berada 

di bawah reksadana Trim Kapital, hal ini dikarenakan Trim Syariah sebagian 

besar komposisi portofolio pada industri pertambangan sedangkan Trim Kapital 

sebagian besar komposisi portfolio pada industri perbankan. Penurunan terjadi 

pada kedua industri baik pertambangan maupun industri perbankan, akan tetapi 

penurunan pada industri pertambangan terkena dampak yang lebih besar 

disebabkan oleh adanya penurunan harga minyak dunia sebagai akibat 

melemahnya permintaan dan pelambatan ekonomi global yang terus mengganggu 
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pasar, selain itu dipicu oleh meningkatnya cadangan minyak Amerika Serikat dan 

tidak dilakukannya pengurangan produksi.  

      Pada bulan Agustus 2007 kinerja reksadana Trim Syariah berada di bawah 

reksadana Trim Kapital, karena Trim Syariah sebagian besar komposisi portofolio 

pada industri perkebunan sedangkan reksadana trim kapital sebagian besar 

komposisi portofolio pada industri pertambangan. Penurunan terjadi pada kedua 

industri baik perkebunan maupun industri pertambangan, akan tetapi penurunan 

pada industri perkebunan terkena dampak yang lebih besar disebabkan oleh 

adanya aksi profit taking yang dilakukan oleh investor sebagai antisipasi 

menurunnya harga minyak mentah. Harga minyak mentah yang menurun 

menyebabkan investor khawatir akan terjadi krisis dan melakukan aksi profit 

taking sehingga menyebabkan industri perkebunan mengalami penurunan.  

Pada bulan November 2007 kinerja reksadana Trim Syariah berada di bawah 

reksadana Trim Kapital, karena Trim Syariah sebagian besar komposisi portofolio 

pada industri pertambangan yang mengalami penurunan kinerja saham 

pertambangan secara keseluruhan. Kinerja industri pertambangan kinerjanya 

memburuk dikarenakan adanya penurunan harga komoditas logam yang 

menyebabkan sejumlah saham pertambangan metal di bursa domestik dan 

regional juga ikut menurun. Sementara itu, Trim Kapital sebagian komposisi 

portofolio pada industri perbankan yang mengalami peningkatan kinerja dan 

penurunan NPL (tingkat kredit bermasalah).  

Pada bulan Januari 2008 kinerja reksadana Trim Syariah berada di bawah 

reksadana Trim Kapital. Hal ini dikarenakan Trim Syariah sebagian besar 
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komposisi portofolio pada industri pertambangan, sedangkan Trim Kapital 

sebagian besar komposisi portofolio pada industri perbankan. Penurunan terjadi 

pada kedua industri baik industri perkebunan dan pertambangan serta industri 

perbankan, akan tetapi penurunan pada industri pertambangan terkena dampak 

yang lebih besar disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia dan tingkat inflasi 

yang tinggi serta tidak adanya gejala sentimen positif pada pasar yang 

menyebabkan penurunan pada sektor pertambangan.  

Pada bulan April 2008 kinerja reksadana Trim Syariah berada di bawah 

kinerja reksadana Trim Kapital, hal ini dikarenakan Trim Syariah sebagian besar 

komposisi portofolio pada industri properti sedangkan Trim Kapital sebagian 

besar komposisi portfolio pada industri pertambangan. Penurunan terjadi pada 

kedua industri baik properti maupun industri pertambangan, akan tetapi 

penurunan pada industri properti terkena dampak yang lebih besar sebagai akibat 

tingginya tingkat suku bunga yang diikuti macetnya kredit perbankan, ditambah 

menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM). 

Pada bulan Mei 2008 kinerja reksadana Trim Syariah berada di bawah kinerja 

reksa dana Trim Kapital, hal ini dikarenakan Trim Syariah sebagian besar 

komposisi portofolio pada industri perkebunan yang mengalami penurunan 

kinerja sebagai akibat turunnya harga CPO. Sedangkan Trim Kapital sebagian 

besar komposisi portofolio pada industri pertambangan yang mengalami 

peningkatan dikarenakan adanya sentimen positif  atas meningkatnya harga 
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minyak dan meningkatnya harga komoditas. Peningkatan kinerja reksadana Trim 

Kapital lebih unggul dibandingkan dengan kinerja reksadana Trim Syariah. 

Hipotesis: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana 

Trim Syariah dengan kinerja reksadana Trim Kapital. 

 Pengujian terhadap kinerja reksadana Trim Syariah dengan kinerja reksadana 

Trim Kapital menunjukkan bahwa rata-rata kinerja reksadana Trim Syariah dengan 

kinerja reksadana Trim Kapital tidak berbeda secara signifikan. 

Berikut ini adalah  hasil uji statistik deskriptif 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Hipotesis 3 
 

  JENIS N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

HASIL Trim 
Syariah 

18 .1214 .23258 .05482 

Trim 
Kapital 

18 .1004 .23091 .05443 

 Sumber: Data Diolah 

 Untuk perhitungan secara statistik data dilakukan uji normalitas karena 

perhitungan statistik yang digunakan secara parametrik. Berdasarkan pada tabel 

diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata return reksadana Trim Syariah lebih 

besar dari reksadana Trim Kapital.  Reksadana Trim Kapital mempunyai mean 

sebesar 0.1214 dibandingkan dengan IHSG sebesar 0.1004. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja reksadana Trim Syariah secara deskriptif menunjukkan kinerja 

yang lebih baik dari kinerja reksadana Trim Kapital. 

 Hasil uji t dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara 

kinerja reksadana Trim Syariah dengan kinerja reksadana Trim Kapital. Hasil uji t 

ANALISIS KOMPARASI..., PUTERI RAHMA KARINA, ME-IBS, 2009 



79 

 

 

 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

reksadana Trim Syariah dengan kinerja reksadana Trim Kapital. Hal itu berarti 

hipotesis yang diajukan berhasil ditolak atau hipotesis nol yang diajukan tidak 

dapat ditolak. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel : 

Berikut ini adalah hasil output uji t dua sampel independen 

Tabel 4.7 

Hasil Uji T-test Hipotesis 3 
 

    

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                  Lower Upper 

HASIL Equal 
variance
s 
assume
d 

.009 .924 .272 34 .787 .0210 .07725 -.13595 .17802 

  Equal 
variance
s not 
assume
d 

    .272 33.998 .787 .0210 .07725 -.13595 .17802 

Sumber: Data Diolah 

 Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai F untuk levene’s test memiliki tingkat 

signifikansi diatas alpha 5%. Hal tersebut menunjukkan kedua sampel 

mempunyai varian yang sama. Oleh karena itu pengujian terhadap nilai rata-rata 

menggunakan dasar equal variances assumed. Berdasarkan equal variances 

assumed terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0.787. Nilai ini lebih besar 

dibandingkan alpha sehingga hipotesa Ho3 tidak dapat ditolak yang berarti rata-

rata kinerja reksadana Trim Syariah dengan Trim Kapital tidak berbeda secara 

signifikan.  
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 Tidak ditemukannya perbedaan signifikan antara reksadana Trim Syariah 

dengan reksadana Trim Kapital memiliki konsekuensi bahwa reksadana ini tidak 

memiliki keunggulan kinerja yang signifikan. Walaupun secara statistik hasil 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara reksadana Trim Syariah 

dengan Trim Kapital. Namun secara deskriptif nilai rata-rata kinerja indeks 

reksadana Trim Syariah lebih besar dibandingkan dengan reksadana Trim Kapital. 

 Hasil penelitian mengenai perbedaan kinerja reksadana Trim Kapital dengan 

kinerja indeks pasar IHSG adalah konsisten dengan penelitian di Indonesia 

sebelumnya, yaitu dengan penelitian Deni (2007) namun tidak konsisten dengan 

penelitian Handaka (2002) dan Wulandari (2007) yang menemukan bahwa kinerja 

reksadana syariah lebih unggul daripada kinerja reksadana konvensional. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

1. Analisa secara deskriptif menunjukkan bahwa kinerja reksadana Trim 

Syariah saham mampu outperformed terhadap JII. Tetapi hasil perhitungan 

secara statistik menunjukkan bahwa, kinerja reksadana Trim Syariah tidak 

berbeda secara signifikan dengan JII sebagai indeks pasar dikarenakan 

pemilihan alokasi saham reksadana Trim Syariah oleh manajer investasi 

yang kurang tepat. 

2. Analisa secara deskriptif menunjukkan bahwa kinerja reksadana Trim 

Kapital mampu outperformed terhadap IHSG. Tetapi hasil perhitungan 

secara statistik menunjukkan bahwa, kinerja reksadana Trim Kapital tidak 

berbeda secara signifikan dengan IHSG sebagai indeks pasar dikarenakan 

pemilihan alokasi saham reksadana Trim Kapital oleh manajer investasi 

yang kurang tepat. 

3. Analisa secara deskriptif menunjukkan bahwa kinerja reksadana Trim 

Syariah mampu outperformed terhadap kinerja reksadana Trim Kapital. 

Tetapi hasil perhitungan secara statistik menunjukkan bahwa, kinerja 

reksadana Trim Syariah tidak berbeda secara signifikan dengan kinerja 

reksadana Trim Kapital dikarenakan prinsip syariah yang belum 

diterapkan sepenuhnya dalam kegiatan reksadana Trim Syariah. Konsisten 
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dengan penelitian Deni (2007) akan tetapi tidak konsisten dengan 

penelitian dari Handaka (2002) dan Wulandari (2007) yang menunjukkan 

bahwa reksadana syariah lebih unggul dibandingkan dengan reksadana 

konvensional. 

5.2. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat 

direkomendasikan, baik untuk investor dan perusahaan reksadana maupun 

untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini, yaitu: 

a) Bagi Investor 

1. Investor dalam melakukan investasi reksadana tidak perlu memperhatikan 

jenis reksadana syariah atau konvensional, dikarenakan berdasarkan hasil 

penelitian tidak terdapat perbedaan signifikan antara return reksadana 

syariah dengan reksadana konvensional. 

2. Apabila investor ingin melakukan investasi pada reksadana maka 

sebaiknya mempelajari mengenai prospektus dan memilih perusahaan 

reksadana yang mempunyai kinerja baik dilihat dari kinerja manajer 

investasi dalam pengelolaan portofolio saham. 

b) Bagi Manajer Investasi  

• Hasil penelitian dapat menjadi evaluasi oleh manajer investasi untuk 

melakukan pemilihan portofolio saham yang lebih tepat pada reksadana 

agar kinerjanya lebih baik dari pasar atau indeks pembanding. 
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c) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian adalah sebagai berikut: 

• Menambah metode pengukuran yaitu menggunakan metode Risk Adjusted 

Performance (Sharpe, Treynor dan Jensen measure) dan Raw 

performance
11

 dalam mengukur kinerja reksadana. Tidak hanya 

menggunakan metode Sharpe Ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

  Meliyanti & Rahayu, 2002. Analisa Kinerja Reksadana Saham. Dengan hasil penelitian 

reksadana saham mampu outperformed terhadap indeks pasar (IHSG) 
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Lampiran 1: 

 

 
 

Average Return Per-Bulan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan Trim 

Syariah  

Trim 

Kapital 

JII IHSG 

Jan 2007 -0.0009 -0.0025 -0.0031 -0.0019 

Feb 2007 0.00001 -0.0019 -0.0008 -0.0006 

Mar 2007 0.0019 0.0028 0.0034 0.0025 

Apr 2007 0.0045 0.0051 0.0048 0.0046 

Mei 2007 0.0044 0.0034 0.0001 0.0020 

Jun 2007 0.0008 0.0034 0.0021 0.0019 

Jul 2007 0.0039 0.0045 0.0034 0.0039 

Ags 2007 -0.0023 -0.0017 -0.0002 -0.0008 

Sept 2007 0.0068 0.0059 0.0048 0.0045 

Okt 2007 0.0062 0.0066 0.0071 0.0052 

Nov 2007 0.0007 0.0017 0.0008 -0.0002 

Dec 2007 0.0035 0.0034 0.0033 0.0029 

Jan 2008 -0.0023 -0.0022 -0.0008 -0.0015 

Feb 2008 0.0022 0.0017 0.0023 0.0008 

Mar 2008 -0.0074 -0.0087 -0.0072 -0.0062 

Apr 2008 -0.0019 -0.0012 0.0003 0.0002 

Mei 2008 0.0045 0.0052 0.0008 0.0025 

Jun 2008 -0.0015 -0.0019 0.0004 -0.0009 
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Lampiran 2: 

 

 

 

Return Bulanan SBI & SWBI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan Return SBI 

(%) 

Return SWBI 

(%) 

Jan 2007 9.5 8.07 

Feb 2007 9.25 4.53 

Mar 2007 9 6.48 

Apr 2007 9 6.27 

Mei 2007 8.75 6.26 

Jun 2007 8.5 5.33 

Jul 2007 8.25 5.71 

Ags 2007 8.25 5.15 

Sept 2007 8.25 6.61 

Okt 2007 8.25 6.47 

Nov 2007 8.25 6.87 

Dec 2007 8 6.8 

Jan 2008 8 5.95 

Feb 2008 7.93 6.06 

Mar 2008 7.96 6.32 

Apr 2008 7.99 7.17 

Mei 2008 8.31 7.36 

Jun 2008 8.73 7.41 
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Lampiran 3: 

 

 
 

Return Sharpe Ratio Per-Bulan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan Trim 

Syariah  

Trim 

Kapital 

JII IHSG 

Jan 2007 -0.0685 -0.1507 -0.2102 -0.1562 

Feb 2007 -0.0106 -0.2078 -0.0918 -0.1036 

Mar 2007 0.1006 0.1520 0.2242 0.1757 

Apr 2007 0.3546 0.3123 0.3476 0.3834 

Mei 2007 0.4535 0.2651 -0.0054 0.2186 

Jun 2007 0.0525 0.2464 0.1806 0.1788 

Jul 2007 0.3393 0.3176 0.2568 0.3260 

Ags 2007 -0.0615 -0.0524 -0.0092 -0.0344 

Sept 2007 0.5185 0.4544 0.4113 0.4083 

Okt 2007 0.3254 0.2784 0.3311 0.2661 

Nov 2007 0.0254 0.0863 0.0365 -0.0331 

Dec 2007 0.2213 0.2007 0.2194 0.2219 

Jan 2008 -0.0666 -0.0543 -0.0305 -0.0517 

Feb 2008 0.1609 0.1001 0.1298 0.0471 

Mar 2008 -0.3070 -0.3340 -0.3450 -0.3148 

Apr 2008 -0.0903 -0.0539 0.0051 -0.0013 

Mei 2008 0.3748 0.4204 0.0458 0.2096 

Jun 2008 -0.1375 -0.1743 0.0175 -0.1307 
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