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ABSTRACT 
 

The  Purpose  of  this  research  is  :  1.)  to  examine  the  monthly  performance  of 

conventional  and  sharia  stock mutual  funds  in  Indonesia  during  2011  –  2014  using  risk‐

adjusted performance method, established for periode 2011‐2014 listed in Financial Services 

Authority, and 2.)  to understand  the  long‐term  relationship between market  return  (JKSE) 

and NAB conventional and sharia stock mutual funds  

The risk‐adjusted methods that used in this research are 1.) Sharpe Ratio, 2.) Treynor 

Ratio, 3.)  Jensen‐alpha Ratio, 4.) M‐Square, and 5.) Sortino Ratio. And,  to understand  the 

long‐term relationship used Johansen cointegration test. 

The risk‐adjusted performance result of this research show that each ratio has a 

different outcome,it because that every ratios used different level of risk which are total risk 

( ), systematic risk (β) or Downside deviation. The other result of this research, showed that 

market return didn’t have long‐term relationship to NAB conventional  and sharia stock 

mutual funds and NAB conventional stock mutual funds didin’t relate with NAB Sharia stock 

mutualfunds in the long‐term. 

Keywords : Conventional and Sharia stock mutual funds, JKSE, risk‐adjusted performace 

method 
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I. Pendahuluan 

Salah satu pilihan investasi adalah investasi pada pasar modal.  Aktivitas 

pasar modal merupakan salah satu potensi perekonomian nasional, memiliki peranan 

yang penting karena untuk menumbuhkembangkan perekonomian Indonesia 

dibutuhkan investasi yang sangat besar terlebih untuk menghadapi tantangan 

ekonomi regional maupun global. Pasar modal merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan go public 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek (Hermuningsih, 2012). Pasar modal juga bertindak sebagai 

penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah 

melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi dan saham. 

Perkembangan pasar modal Indonesia mengalami pasang surut. Namun 

kecenderungan perkembangannya mengalami peningkatan yang positif. Selain dilihat 

dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), jumlah emiten listed di BEI pun juga 

terus bertambah. Berdasarkan factbook IDX 2010-2013, jumlah emiten terus 

meningkat. Pada tahun 2010 jumlah emiten berjumlah 420 meningkat menjadi 440 

ditahun 2011 meningkat lagi menjadi 459 dan pada tahun 2013 terus meningkat 

menjadi 464. 

Selain pasar modal konvensional, terdapat juga pasar modal 

syariah.Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh 

berbagai indikasi, diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal 

syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta 

Islamic Index (JII).Kinerja saham syariah yang terdaftar dalam JII mengalami 
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perkembangan yang cukup mengembirakan sampai Juni 2010 terdapat 401 saham 

yang tercatat di BEI diantaranya 194 saham (48%) merupakan saham syariah. 

Dengan kapitalisasi mencapai Rp 1.105 triliun (48%) dari total kapitalisasi bursa 

yang sebesar Rp 2.309 triliun (Kusnanto,2013). Menurut Kepala Unit Edukasi Pasar 

Modal Syariah BEI Irwan Abdalloh, pertumbuhan investor syariah tumbuh sekitar 51 

persen di sepanjang 2013. Terdapat sekitar 800.000 nasabah syariah di tahun 2013 

serta sembilan dari 116 anggota bursa (AB), sudah mengembangkan sistem "online 

trading syariah" yang mempermudah transaksi di pasar modal syariah (Investor daily 

Indonesia, 2014) 

Salah satu instrumen pasar modal adalah reksa dana. Menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang 

dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya 

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari definisi ini, terdapat 

tiga unsur penting yaitu: adanya kumpulan dana masyarakat atau pool of funds, 

investasi dalam bentuk portofolio efek, dan manajer investasi sebagai pengelola dana, 

dana yang dikelola manajer investasi adalah dana milik investor dan dalam hal ini 

manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana  (Siamat, 

2005). Dana ini dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi, baik 

berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek / sekuritas lainnya (Hermuningsih, 

2012). 

Berdasarkan data dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id, dari sisi 

pengelolaan produk investasi, selama tahun 2012 terjadi pertumbuhan. Jumlah reksa dana 

sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 5,2% dari 767 

reksa dana pada akhir tahun 2011 menjadi 807 Reksa Dana pada tanggal 26 Desember 2012. 
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Perkembangan tidak hanya dilihat dari jumlah reksa dana, selain itu juga dilihat dari 

perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana. Nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana 

terus meningkat, terutama reksa dana saham. NAB reksa dana saham konvensional 

meningkat 7,16% dari tahun 2011 hingga tahun 2012,terus berkembang sebesar 11,03 % dari 

tahun 2012 hingga tahun 2013 dan dari tahun 2013 hingga tahun 2014 meningkat sebesar 

9,8%. NAB reksa dana saham syariah pun juga mengalami perkembangan. Dari tahun 2011 

sampai dengan 2012 NAB reksa dana saham syariah meningkat 168%. Tahun 2012 hingga 

tahun 2013 meningkat lagi 166,12%. Tahun 2013 sampai tahun 2014 NAB reksa dana 

syariah juga terus mengalami kenaikan walaupun hanya sebesar 2,4%. Terlihat pada gambar 

bahwa reksa dana saham merupakan komposisi NAB terbesar pada setiap tahunnya serta 

NAB reksa dana saham syariah pun juga terbesar dalam komposisi NAB reksa dana 

dibandingkan dengan reksa dana syariah-fixed income, syariah-indeks, syariah-mixed, 

syariah-pasar uang dan syariah-terproteksi. 

 Untuk melihat kinerja sebuah portofolio kita tidak bisa hanya melihat tingkat 

return yang dihasilkan portofolio terebut, tetapi juga harus memerhatikan faktor lain 

seperti tingkat risiko portofolio tersebut (Tandelilin, 2010). Menurut Tandelilin 

(2010) berdasarkan teori pasar modal, cara menganalisis portofolio yang sudah 

memasukkan faktor return dan risiko dalam perhitungannyamenggunakan Risk-

Adjusted Performance. Risk-adjusted performance adalah sebuah konsep yang 

memurnikan return investasi dengan mengukur berapa banyak risiko yang terlibat 

dalam menghasilkan suatu return. Kinerja sebuah portofolio tidak bisa hanya melihat 

tingkat return yang dihasilkan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain 

seperti tingkat risiko portofolio tersebut (Tandelilin,2010).  

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. 

Hassan,Antoniou & Paudyal (2005) menganalisis kinerja dari Dow Jones Islamic 
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Market Indeks danDow Jones Indexes-Americasdari Januari 1996 sampai Desember 

2003 yang menunjukkan bahwa expected return dari Islamic portfolios lebih besar 

dari expected return dari conventional portfolioserta menunjukkan bahwa pasar 

memengaruhi kinerja dari portofolio. Hakim&Rashidian (2005) menunjukkan tingkat 

risiko yang ditunjukkan oleh DJIMI (syariah) lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan indeks Wilshire 5000 (konvensional) pada periode 10 Desember 1999 sampai 

dengan 9 April 2002 dengan sampel sebanyak 674 data,kemudian dengan uji 

kointegrasi menunjukkan tidak ada korelasi dinamis jangka panjang, yang saling 

memengaruhi kedua indeks tersebut, karena itu dapat diartikan indeks berjalan secara 

independen satu sama lain. Husssein (2005) menunjukkan tidak ada hubungan antara 

Islamic Indeks (Dow Jones Islamic Index and FTSE Global Islamic index) dengan 

conventional Index (Dow Jones World Index and FTSE All-World Index) baik jangka 

pendek dan jangka panjang. Abdullah, Hassan & Mohamad (2007) menganalisis 

reksa dana Islamic dan conventional di pasar modal Malaysia Januari 1992 sampai 

Desember 2001 yang menunjukkan Islamic funds lebih baik daripada conventional 

fund selama bearish economic (pergerakan harga-harga saham dalam primary trend 

yang cenderung turun) conventional fund lebih baik daripada Islamic selama bullish 

economic (pergerakan harga-harga saham dalam primary trend cenderung untuk 

bergerak naik). Penelitian yang dilakukan oleh Kristianingrum (2008) yang 

menganalisis reksa dana saham di BEI selama tahun 2005-2007 yang menunjukkan 

reksa dana saham yang paling tinggi dan paling rendah kinerjanya didasarkan pada 

selisih nilai masing-masing metode terhadap pasar, bukan didasarkan paling tinggi 

rendahnya nilai tiap metode, karena nilai IHSG berbeda-beda disesuaikan dengan 

NAB reksa dana saham yang ada sehingga tidak bisa dijadikan acuan tetap. Semakin 
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besar nilai selisih tersebut, maka reksa dana saham tersebut mempunyai kinerja yang 

semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan 

oleh Hassan, Khan & Ngow (2010) yang menganalisis kinerja dari Malaysian Islamic 

unit trust dengan non-Islamic Unit Trust yang menunjukkan bahwa berdasarkan 

perhitungan sharpe ratio menunjukkan non-Islamic unit trust lebih baik (outperform) 

dari Islamic unit trust. Sementara Treynor menunjukkan non-Islamic unit trust 

underperform (lebih buruk) dari Islamic unit trust serta berdasarkan perhitungan 

Jensen’s alpha, diversification, net selectivity menunjukkan rata-rata keduanya 

underperforming dan tidak ada hubungan kointegrasi antara Malaysia Islamic unit 

trust dengan non Islamic unit trust.  

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2012) tentang 

pengaruh IHSG dan Rate Bank Indonesia terhadap nilai aktiva bersih reksa dana 

saham. Hasil yang dapat disimpulkan bahwa IHSG mempunyai korelasi yang positif 

terhadap pembentukan NAB reksa dana saham, namun rate Bank Indonesia memiliki 

korelasi yang negatif terhadap pembentukan NAB reksa dana saham. IHSG dan rate 

Bank Indonesia secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan 

NAB reksa dana saham dengan hasil ECM. Selain itu penelitian Rombe (2012) yang 

menganalisis hubungan antara variabel makro ekonomi dan nilai aktiva bersih dengan 

uji kointegrasi dan Vector Error Correction Model (studi empiris reksa dana saham 

tahun 2004-2010) yang menghasilkan bahwa adanya hubungan jangka panjang antara 

variabel makro ekonomi (IHSG, Inflasi, M2, SBI) dengan nilai aktiva bersih yang 

ditunjukkan pada hasil uji Johansen-cointegration yang signifikan, dengan uji 

Granger causality antara variabel makro ekonomi dengan nilai aktiva bersih (NAB), 

dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara SBI dan NAB bersifat 
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dua arah, berbeda dengan variabel makro ekonomi yang lainnya yaitu IHK justru 

NAB yang mempengaruhi IHK, IHK berpengaruh terhadap SBI, dan M2 berpengaruh 

terhadap IHK. Vector Error Correction Model dari NAB pada 4 faktor makro 

ekonomi (IHSG, IHK, M2, SBI) dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan 

NAB, hal ini ditunjukkan oleh signifikansi model jangka panjang maupun jangka 

pendek. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, karena dalam reksa dana, kita tidak dapat 

mematok keuntungan selama tahun tersebut belum terlewati, atau dalam arti lain, 

reksa dana tidak memberikan keuntungan atau return yang pasti seperti deposito yang 

kita tempatkan pada bank. Pemilihan reksa dana saham karena reksa dana ini 

merupakan proporsi NAB terbesar dibanding dengan reksa dana lain dan 

mendominasi komposisi efek terbesar juga berdasarkan data di atas serta reksa dana 

ini memiliki risiko paling besar dibandingkan yang lainnya akibat dari fluktuasi harga 

saham yang begitu dinamis, maka menarik untuk meneliti kinerja reksa dana saham 

itu menggunakan risk-adjusted performance dengan mengukur risiko yang terlibat 

dalam menghasilkan suatu return reksa dana tersebut. Untuk memastikan arah 

hubungan, dalam penelitian ini menggunakan uji kausalitas Granger. Jika terbukti 

arah hubungan variabelnya, selanjutnya dilakukan uji kointegrasi untuk menguji 

hubungan jangka panjang antar variabel. 

II. Landasan Teori 

2.1.Tinjauan Pustaka 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 

datang (Tandelilin,2010). Pengertian investasi menurut Gumanti (2011: 20) 
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menyatakan bahwa : Investasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menunda 

konsumsi hari ini untuk dikonsumsi pada waktu mendatang, dengan harapan nilai di 

waktu mendatang lebih tinggi daripada nilai yang ditemui hari ini. Menurut 

Tandelilin (2010) kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah asset , yaitu:  

1 Aset real (tanah, emas, valuta asing, atau properti). 

2 Aset finansial : 

 Pasar Uang :SBI, SBPU, Sertifikat Deposito, Commercial Paper,Call 

Money,Repurchase Agreement, Banker's Acceptance, 

 Pasar Modal : saham, obligasi, options, warrants, atau futures  

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya (Bodie, 

Kane & Marcus, 2007).  Sekuritas di Pasar Modal Indonesia (Tandelilin,2010:31) 
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 Reksa dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana / modal bagi 

sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang 

tersedia di pasar dengan cara membeli unit peyertaan reksa dana ( Hermuningsih, 

2012:250). Reksa dana menurut ketentuan dapat didirikan dalam bentuk hukum 

perseroan (PT) atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) (Siamat,2005:493-494). 

Berdasarkan sifat operasional, reksa dana dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu 

reksa dana tertutup (closed-end investment funds) dan reksa dana terbuka (opened-

end investment funds) (Siamat,2005:494-497). Menurut Siamat (2005:497) 

berdasarkan konsentrasi portofolio reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi 

dapat dibedakan beberapa jenis reksa dana, yaitu : Reksa dana pasar uang, Reksa 

dana pendapatan tetap, Reksa dana saham, Reksa dana campuran.  

Menurut Hermuningsih (2012) reksa dana syariah merupakan reksa dana yang 

mengalokasikan selurh dana/portofolio ke dalam instrumen syariah seperti saham-

saham yang bergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi syariah, dan 

berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Reksa dana saham syariah adalah 

jenis reksa dana yang portofolio investasinya terdiri atas saham-saham syariah yang 

termasuk dalam kelompok saham Jakarta Islamic Indeks (JII), dimana sampai 

sekarang terdapat 30 jenis saham yang memenuhi syariat dan prinsip Islam, 

diantaranya saham perusahaan atau industri yang tidak bergerak dalam industri 

minuman keras, makanan non-halal, bank/lembaga keuangan konvensional, 

perjudian, senjata, hotel, dan pornografi. Sementara dari sisi kinerja perusahaannya, 

antara lain dinyatakan bahwa perusahaan emiten tersebut tidak memiliki rasio utang 

dengan modalnya (Debt to Equity Ratio) lebih besar dari 30%. Selain itu tidak 
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memiliki pendapatan bunga lebih dari 15% pendapatan usaha riilnya dan rasio kas 

terhadap aktiva tidak sama dengan 100%. 

Metode pendapatan reksa dana saham syariah dihitung berdasarkan konsep dan 

mekanisme syariah, dimana dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan 

melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung gharar seperti Najsy 

(penawaran palsu) yang lebih dikenal dengan istilah short-sale dalam pasar saham. 

Dana yang terkumpul dari para nasabah akan diinvestasikan kembali oleh manajer 

investasi yang bersangkutan secara kolektif. Hasil investasinya akan ditambahkan ke 

akumulasi dana nasabah jika untung, jika rugi maka dikurangi. Akumulasi dana itu 

akan tetap menjadi milik nasabah dan disimpan pada sebuah bank kustodian yang 

juga berfungsi menghitung jumlah akumulasi dana. Setelah dikurangi dengan honor 

manajer investasi dan biaya-biaya lainnya, akumulasi dana itu disebut Nilai Aktiva 

Bersih (NAB). NAB ini akan naik turun sesuai dengan kinerja untung rugi investasi 

yang dilakukan. 

2.2. Hipotesis 

1) Terdapat hubungan jangka panjang antara return pasar danNAB reksa dana saham 

syariah 

Ho1: Tidak terdapat hubungan jangka panjang return pasar dan NAB reksa dana 

saham syariah 

Ha1:Terdapat hubungan jangka panjang antara return pasar dan NAB reksa dana 

saham syariah  

 

2) Terdapat hubungan jangka panjang antarareturn pasar dan NAB reksa dana saham 

konvensional 
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Ho2: Tidak terdapat hubungan jangka panjangreturn pasar dan NAB reksa dana 

saham  konvensional 

Ha2:Terdapat hubungan jangka panjangreturn pasar dan NAB reksa dana saham 

konvensional  

III. Metode Penelitian 

Objek yang akan diteliti dalam penlitian ini adalah reksa dana saham. Reksa 

dana saham yang dijadikan objek adalah reksa dana saham konvensional dan reksa 

dana saham syariah yang aktif sejak tahun 2011 sampai 31 Desember 2014 dan yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel yaitu gabungan 

antara data cross sectional dan data time series, sehingga terdiri atas beberapa objek 

dan meliputi beberapa periode (Winarno, 2011). Data tersebut termasuk jenis data 

sekunder yaitu : 1) nilai aktiva bersih yang dipublikasikan oleh manajer-manajer 

investasi khususnya dari pusatdata.kontan.co.id, 2) data risk free rate (suku bunga 

lelang SBI/SBIS SBI)dari bi.go.id serta 3) data return pasar (IHSG) dari 

duniainvestasi.com. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan risk adjusted 

performance, yaitu: 

1. Sharpe Ratio 

 

  = Indeks Sharpe Portfolio  

  = Rata-rata return portfolio pselama periode pengamatan 

        = Rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan  

PŜ

PR

FR

TR

P
P

FRR
Ŝ
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        = Standar deviasi return portfolio p selama periode pengamatan 

         = 
∑   ²

  

dimana, 
pi  = return portofolioi selama periode tertentu 
p = rata-rata returnportofolio i selama periode tertentu 
n = jumlah sample 

 

 

2. Treynor Ratio  

      = indeks Treynor portofolio 

      = rata-rata return portofolio p  selama periode pengamatan 

       = rata –rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan 

      = beta portofolio p 

p dapat dicari dengan menggunakan rumus CAPM (Jones, 2007), yaitu : 

p = Cov p,m / m2 

3. Jensen-Alpha Ratio 

      = indeks Jensen portofolio 

       = rata-rata return portofolio p  selama periode pengamatan 

= rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan 

RM  = rata-rata return pasar selama periode pengamatan 

= beta portofolio p 

TR

TR

PR

FR

P̂

P̂T
P

P
P ˆ

FRR
T̂






FR

P̂

PĴ

PR

  ppp ̂FRR  FR RĴ M 
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p dapat dicari dengan menggunakan rumus CAPM (Jones, 2007), yaitu : 

p = Cov p,m / m2 

4. Modigliani ( M-Square / M² ) Ratio 

FR   PR FR  

PR    = rata-rata return reksa dana selama periode tertentu 

FR = rata-rata risk-free rate selama periode tertentu 

      = standar deviasi dari excess return portfolio p  
∑

) 

 dimana, 
pi  = return portofolio p selama periode tertentu 
p = rata-rata return portofoliop selama periode tertentu 
n = jumlah sample 

      = standar deviasi dari excess return pasar    
∑

   

dimana, 
mi  = return pasar m selama periode tertentu 
m = rata-rata returnpasar m selama periode tertentu 
n = jumlah sample 
 

5. Sortino Ratio 

S
     

 

R   = average return dari portfolio p  

T  = target or required rate ofreturn 

TDD = target downside deviation 
 

1
0, ² 

 
Xi = ith return 
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N = total number of returns 
T = target return 
 

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan : 1). Uji unit 

root, uji ini untuk mengukur apakah data sudah stasioner atau belum, karena data 

harus stasioner agar tidak menimbulkan bias dalam menganalisa. 2). Uji kausalitas 

granger, uji ini untuk menentukan arah hubungan antar variabel. 3). Uji kointegrasi 

Johansen, uji ini untuk menentukan adakah hubungan jangka panjang antar variabel.  

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan dibahas adalah reksa dana saham konvensional 

dan reksa dana saham syariah yang ada di Indonesia dan yang dipasarkan kepada 

retail saja. Reksa dana saham adalah reksadana yang menempatkan investasi 

sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola ke dalam efek yang bersifat 

saham (ekuitas). Seluruh reksa dana saham konvensional dan saham syariah yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang berjumlah 131 reksa dana dengan 15 reksa 

dana syariah dan sisanya reksa dana konvensional. Sedangkan sampel adalah 

sebagian subjek atau wakil dari populasi yang digunakan dalam penelitian.Objek 

dalam penelitian ini adalah reksa dana saham syariah dan reksa dana saham 

konvensional. Sampel yang digunakan adalah 48 reksa dana saham Indonesia yang  

terdiri dari 41 reksa dana saham konvensional dan 7 reksa dana saham syariah aktif 

dari tahun 2011 sampai 31 Desember 2014, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 
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4.2. Analisa Kinerja Reksa Dana Saham Konvensional  

Indeks Overvalued Undervalued Paling baik Kurang baik 

Sharpe 38 reksa dana 3 reksa dana Pratama Saham RD Indosurya 

Equity Fund 

Treynor 24 reksa dana 17 reksa dana Pratama Saham Batavia Si Dana 

Batavia Agro 

Jensen-

Alpha 

24 reksa dana 

(superior) 

17 reksa dana 

(inferior) 

Pratama Saham Batavia Si Dana 

Batavia Agro 

M² 37 reksa dana 4 reksa dana Pratama Saham Danareksa Mawar

Sortino 19 reksa dana 22 reksa dana Millenium 

Equity 

RD Indosurya 

Equity Fund 

4.3. Analisa Kinerja Reksa Dana Saham Syariah 

Indeks Overvalued Undervalued Paling baik Kurang baik 

Sharpe 6 reksa dana 1 reksa dana TRIM Syariah 

Saham 

Manulife Syariah 

Sektoral 

Treynor 1 reksa dana 6 reksa dana TRIM Syariah 

Saham 

Manulife Syariah 

Sektoral 

Jensen-

Alpha 

1 reksa dana 

(superior) 

6  reksa dana 

(inferior) 

TRIM Syariah 

Saham 

Manulife Syariah 

Sektoral 

M² 6 reksa dana 1 reksa dana TRIM Syariah 

Saham 

Manulife Syariah 

Sektoral 

Sortino 3 reksa dana 4reksa dana TRIM Syariah 

Saham 

PNM Ekuitas 

Syariah 
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Uji Stasioneritas Data 

Hasil Uji Stationeritas Data Pada Test for unit root in level 

No Variable Nilai 

Statistik 

Critical 

Value 

(5%) 

Prob. Keterangan 

1 IHSG 1.250447 2.925169 0.6446 Tidak Stationer 

2 NAB Reksa dana 

Saham Konvensional 

0.493552 2.925169 0.8832 Tidak Stationer 

3 NAB Reksa dana 

Saham Syariah 

0.641284 2.925169 0.9895 Tidak Stationer 

 

Hasil Test for unit root in 1st difference 

No Variable Nilai 

Statistik 

Critical Value 

(5%) 

Prob. Keterangan 

1 dIHSG 6.003 2.927 0.0000 Stationer 

2 dNAB Reksa 

dana Saham 

Konvensional 

6.908 2.927 0.0000 Stationer 

3 dNAB Reksa 

dana Saham 

Syariah 

4.924 2.927 0.0002 Stationer 
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Berdasarkan tabel di atas, data stasioner pada pengujian unit root 1st 

difference. Karena dapat dilihat nilai t-statistic semua variabel lebih besar dari 

critical value (5%) dan nilai probability lebih kecil dari 0.05. 

Uji Hipotesis 1 

Sebelum melakukan uji kointegrasi, maka akan diuji arah kausalitas antar 

variabel menggunakan uji kausalitas Granger. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Hasil pengujian bivariat {IHSG, NAB RDS Syariah} 

Arah Hubungan F-Statistic Prob. Kesimpulan 

DIHSG DSYARIAH 

DSYARIAH DIHSG 

0.80596 

 

1.73295 

0.4538 

0.1898 

- 

- 

Sumber:output eviews  

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai prob. dihsg terhadap 

dsyariah lebih besar dari nilai critical value 5%. Jadi keputusannya menerima H0, hal 

ini mengimplikasikan bahwa tidak ada kausalitas atau tidak ada hubungan antara 

return pasar (IHSG) dan NAB reksa dana saham syariah dalam jangka panjang 

sehingga dapat diartikan bahwa setiap perubahan return pasar (IHSG) tidak akan 

berpengaruh pada NAB reksa dana syariah dalam jangka panjang. Begitu juga nilai 

prob. dsyariah terhadap dihsg lebih besar dari nilai critical value 5%. Jadi 

keputusannya menerima H0, hal ini mengimplikasikan bahwa tidak ada kausalitas 

atau tidak ada hubungan antara NAB reksa dana saham syariah dan return pasar 

(IHSG) dalam jangka panjang sehingga dapat diartikan bahwa setiap perubahan NAB 

reksa dana syariah tidak akan berpengaruh pada return pasar (IHSG) dalam jangka 
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panjang. Berdasarkan hasil tersebut, maka uji kointegrasi menggunakan Johansen 

cointegration test tidak perlu dilakukan. 

Uji Hipotesis 2 

Sebelum melakukan uji kointegrasi, maka akan diuji arah kausalitas antar 

variabel menggunakan uji kausalitas Granger. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Hasil pengujian bivariat {NAB RDS Konvensional, IHSG} 

Arah Hubungan F-Statistic Prob. Kesimpulan 

DIHSG DKONVENSIONAL 

DKONVENSIONAL  DIHSG 

0.61997 

 

0.65491 

0.5430 

 

0.5250 

 

 

 

- 

- 

Sumber:output eviews  

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai prob. dihsg terhadap 

dkonvensional lebih besar dari nilai critical value 5%. Jadi keputusannya menerima 

H0, hal ini mengimplikasikan bahwa tidak ada kausalitas atau tidak ada hubungan 

antara return pasar (IHSG) dan NAB reksa dana saham konvensional dalam jangka 

panjang sehingga dapat diartikan bahwa setiap perubahan return pasar (IHSG) tidak 

akan berpengaruh pada NAB reksa dana konvensional dalam jangka panjang. Begitu 

juga nilai prob. dsyariah terhadap dihsg lebih besar dari nilai critical value 5%. Jadi 

keputusannya menerima H0, hal ini mengimplikasikan bahwa tidak ada kausalitas 

atau tidak ada hubungan antara NAB reksa dana saham konvensional dan return 
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pasar (IHSG) jangka panjang sehingga dapat diartikan bahwa setiap perubahan NAB 

reksa dana konvensional tidak akan berpengaruh pada return pasar (IHSG) dalam 

jangka panjang. Berdasarkan hasil tersebut, maka uji kointegrasi menggunakan 

Johansen cointegration test tidak perlu dilakukan. 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh 

penulis, yaitu : 

1. Analisis kinerja dalam penelitian ini berdasarkan risk-adjusted performance. 

Risk-adjusted performance mengukur kinerja reksa dana dalam mengkompensasi 

setiap tambahan risiko dengan return. Risk-adjusted performance dalam 

penelitian ini menggunakan 5 perhitungan yaitu sharpe ratio, treynor ratio, 

jensen-alpha ratio, m² ratio, dan sortino ratio. Hasil positif yang didapatkan pada 

masing-masing ratio mencerminkan reksa dana-reksa dana saham baik syariah 

maupun konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dari pasar (overvalued) 

dan mencerminkan kemampuan reksa dana atau manajer investasi yang baik 

dalam mengkompensasi setiap tambahan risiko. Hasil perhitungan antara ratio 

satu dengan ratio lainnya berbeda karena adanya perbedaan pengukuran 

perhitungan risiko. 

2. Dengan menggunakan uji kausalitas Granger antara variabel return pasar (IHSG) 

dan NAB reksa dana saham syariah dapat dinyatakan bahwa return pasar (IHSG) 

tidak memiliki hubungan jangka panjang terhadap NAB reksa dana saham syariah 

begitu juga sebaliknya. Artinya bahwa setiap perubahan atau pergerakan return 
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pasar (IHSG) tidak akan mempengaruhi nilai aktiva bersih (NAB) dari reksa dana 

saham syariah dalam jangka panjang, begitu juga sebaliknya. 

3. Dengan menggunakan uji kausalitas Granger antara variabel return pasar (IHSG) 

dan NAB reksa dana saham konvensional dapat dinyatakan bahwa return pasar 

(IHSG) tidak memiliki hubungan jangka panjang terhadap NAB reksa dana 

saham konvensional, begitu juga sebaliknya. Artinya bahwa setiap perubahan 

atau pergerakan return pasar (IHSG) tidak akan mempengaruhi nilai aktiva bersih 

(NAB) dari reksa dana saham konvensional dalam jangka panjang, begitu juga 

sebaliknya. 

5.2. Saran 

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, diantaranya adalah : 

1. Bagi investor, tidak hanya memperhatikan pola return yang ada, tetapi juga 

mempertimbangkan risiko suatu aset investasi terutama pada plihan investasi 

jangka panjang seperti reksa dana saham. Selain itu juga dapat menimbang 

hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan acuan pengambilan keputusan 

terhadap pilihan investasi yang dimiliki, karena penelitian ini menganalisa 

kinerja berdasarkan risiko yang terlibat dalam menghasilkan suatu return. 

2. Masih ada beberapa penilaian kinerja portofolio berdasarkan risiko yang 

belum dapat penulis teliti seperti risk measurement to standard deviation, t 

square, omega ratio, appraisal ratio, dll., yang nanti bisa dijadikan variabel 

penelitian selanjutnya.  

3. Penelitian selanjutnya bisa menganalisis kinerja indeks pasar syariah 

dibandingkan dengan kinerja indeks saham konvensional dengan 

menggunakan metode risk-adjusted performance. 
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4. Pada penelitian ini hanya mengukur hubungan kointegrasi/ hubungan jangka 

panjang saja, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti 

hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka waktu penelitian juga 

diperpanjang, karena dalam penelitian ini mendapatkan keterbatasan akses 

sumber data, maka penelitian ini hanya meneliti empat tahun saja serta 

pengukuran kinerja diukur berdasarkan fenomena seperti krisis moneter, dll. 

Jika jangka waktu diperpanjang kemungkinan akan diperoleh hasil penelitian 

yang berbeda.  
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