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ABSTACT 

  Invest in mutual fund is good way for investors because it will be managed 

by an investment manager profesionally. Nevertheless, investors have to choose 

mutual funds that generate the highest profits. There are four models to measure 

the performance of mutual funds that are Treynor’s model, Sharpe’s model, 

Jensen’s model and Treynor & Black’s model. The measurement in this research 

show that the model of Treynor and Jensen have the same ranking whereas 

Sharpe’s model and Treynor & Black’s are different. 

 

Keywords : performance, mutual funds  

 

 

1. PENDAHULUAN 

  Bagi para pemilik dana, pasar modal memberikan berbagai pilihan investasi 

mulai dari jenis investasi yang risikonya relatip tinggi sampai jenis investasi yang 

risikonya relatip rendah. Alternatif yang semula terbatas pada deposito, saham dan 

obligasi saja, kini semakin beragam  salah satunya adalah reksadana.  

  Reksadana semakin lama semakin diminati oleh masyarakat pemodal, 

khususnya pemodal kecil dan pemodal yang memiliki uang banyak namuntidak 

banyak memiliki  waktu dan keahlian untuk menghitung risiko  apabila investor 

melakukan investasinya sendiri. Sedangkan melalui reksadana, dana nasabah akan 

dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Dengan demikian reksadana 

lebih sederhana sifatnya namun mampu menghasilkan return yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan deposito pada bank. Oleh karena itu semakin hari pemodal 

individu mulai meninggalkan deposito pada bank dan beralih pada reksadana. 

Oleh karenanya, perkembangan reksadana di Indonesia dari tahun ke tahun terus 

meningkat.  
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  Disamping itu beberapa alasan mengapa investor meminati reksadana 

karena investasi pada reksadana relatif lebih ringan biayanya dibandingkan 

apabila kita berinvestasi sendiri pada saham riel. Hal ini dikarenakan pengelola 

investasi menghimpun dana dalam skala besar sehingga dapat mengalokasikan 

biayanya secara ekonomis. Selain itu yang membuat reksadana diminati karena 

sifat instrumennya yang tidak terlalu rumit dan juga mudah untuk diuangkan serta 

efisien karena dapat dijual kembali kepada pengelola investasi.  

  Di pasar modal terdapat empat jenis reksadana yaitu reksadana saham, 

reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap. 

Untuk memilih jenis reksadana mana yang akan dipilih, investor harus melihat 

situasi dan kondisi perekonomian yang sedang terjadi. Namun diantara ketiga 

reksadana yang ada, reksadana saham-lah yang memiliki return yang tertinggi.  

 Walaupun berinvestasi pada reksadana,  uang kita akan dikelola secara 

profesionaloleh manajer investasi, namun sebaiknya kita juga harus menganalisis 

kinerja reksadana yang ada supaya kita bisa memilih reksadana mana yang 

mampu memberikan return yang paling baik diantara reksadana yang ada. Untuk 

itu pada penelitian ini akan dianalisa kinerja reksadana saham dengan 

menggunakan model Treynor, Sharpe, Jensen, serta Treynor & Balck. 

 

Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian  di atas, maka  dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 

Apakah terdapat perbedaan terhadap kinerja reksadana saham dengan 

menggunakan model Treynor, Sharpe,Jensen, serta Treynor & Balck. 

 

Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan terhadap kinerja reksadana 

saham dengan menggunakan model  Treynor, Sharpe, Jensen, serta Treynor & 

Balck. 
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2. TINJAUAN  TEORI 

Pengertian Investasi  

  Ciri dari masyarakat modern adalah mereka tidak menghabiskan pendapatan 

yang diperolehnya untuk konsumsi semuanya tetapi sebagian akan diinvestasikan 

untuk menambah kemakmurannya. 

  Untuk itu perlu dipahami pengertian investasi sebagai berikut, Investasi 

adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan 

pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan 

datang (Tandelilin, 2001:3). 

  Dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat akan semakin 

meningkatkan pula permintaan terhadap aktiva keuangan. Berinvestasi pada 

aktiva keuangan, investor dapat melakukannya secara langsung ataupun tidak 

langsung. 

1. Berinvestasi secara langsung, investor melakukan pembelian secara langsung 

terhadap aktiva keuangan di pasar modal, contohnya membeli saham. 

2. Berinvestasi secara tidak langsung,  investor melakukan pembelian surat-surat 

berharga dari perusahaan investasi, contohnya reksadana. 

 

Perusahaan Investasi 

  Perusahaan Investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan 

dengan cara menerbitkan saham untuk dijual kepada masyarakat dan 

menggunakan dana yang diperolehnya untuk diinvestasikan ke dalam portofolio. 

  Produk perusahaan investasi tersebut dikenal dengan nama 

reksadana.Definisi Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 

kedalam portofolio efek oleh manajer investasi (Samsul, 2006:347). 

Terdapat  empat jenis reksadana yaitu : 

1. Reksadana Pasar Uang 

2. Reksadana Pendapatan Tetap 

3. Reksadana Saham  

4. Reksadana Campuran (Samsul, 2006:354-355). 
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  Reksadana Pasar Uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi 

dalam efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. 

  Reksadana Pendapatan Tetap adalah reksadana yang melakukan invetasi 

sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat utang. 

  Reksadana Pendapatan Saham adalah reksadana yang melakukan invetasi 

sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam  efek yang bersifat ekuitas. 

  Reksadana Campuran adalah reksadana yang melakukan invetasi dalam efek 

yang bersifat ekuitas dan utang, yang perbandingannya tidak seperti dalam 

reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap. 

 

Model Evaluasi Kinerja Reksadana 

  Investor yang ingin membeli reksadana harus melihat terlebih dahulu 

kondisi pasar yang sedang berlangsung. Dalam pasar yang sedang semarak 

(bullishmarket) urutan pilihan jatuh pada reksadana saham, reksadana campuran, 

lalu reksadana pendapatan tetap. Dalam pasar yang sedang lesu (bearish market) 

pilihan utama jatuh pada reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan 

reksadana saham. Dalam kondisi pasar yang tidak ekstrim bullish atau bearish, 

memilih reksadana campuran akan lebih tepat karena reksadana ini lebih fleksibel 

komposisi investasinya terhadap kondisi pasar yang berubah-ubah; manajer 

investasi dapat mngubah-ubah kebijakan komposisi investasinya disesuaikan 

dengan keadaan pasar yang sedang berlangsung. 

  Setelah ditetapkan suatu jenis reksadana yang akan dijadikan investasi, 

tahap berikutnya adalah memilih satu atau beberapa reksadana dari seluruh 

reksadana yang ada dalam suatu reksadana tertentu. 

  Untuk memilih reksadana yang dimaksud, terdapat empat model pemilihan 

obyektif yang dikenal, yaitu : 

1. Treynor’s model 

2. Sharpe’s model 

3. Jensen’s model 

4. Treynor &  Black’s model (Samsul, 2006:362) 
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Treynor’s Model 

  Dalam mengevaluasi kinerja mutual fund (reksadana) Treynor 

menggunakan average return masa lalu sebagai expected return dan 

menggunakan beta, βp, sebagai tolok ukur risiko.  

  Sebagai tolok ukur risiko investasi digunakan beta karena pada umumnya 

fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Average return masih 

dianggap sebagai ukuran terbaik untuk pedoman return prediksi, sepanjang asumsi 

pasar adalah efisien. 

  Perbandingan antara return dan risiko menunjukkan kepada investor bahwa 

semakin tinggi risiko semakin tinggi pula return yang diharapkan. Rasio 

perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai pemeringkatan reksadana dalam 

kaitannya dengan pemilihan reksadana. 

  Excess return adalah selisih antara average return dikurangi risk free 

rate,sedangkanmarket risk dinyatakan dengan notasi beta portofolio, βp. 

Model Treynor dinyatakan sebagai berikut : 

p
fp

t RRVR //
_

.

_

.








  (Samsul,2006:363) 

R/Vt  =  reward to volatility 

Rp =  average return portofolio 

Rf  =  risk-free rate 

Βp  =  beta portofolio sebagai tolok ukur risiko 

 

Sharpe’s model 

  Menurut Sharpe (1966:21)(dalam Samsul 2006:364), kinerja mutual fund di  

masa datang  dapat diprediksi dengan menggunakan dua ukuran, yaitu expected 

rate of return (E) dan predicted variability of risk yang diekspresikan sebagai 

deviasi standar return, σp. Expected rate of return adalah return tahunan  rata-rata 

dan predicted variability of risk adalah standar deviasi dari return tahunan. 

Deviasi standar menunjukkan besar kecilnya perubahan return suatu reksadana 

terhadap return rata-rata reksadana yang bersangkutan. Excess return adalah 
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selisih antara average rate of return dikurangi risk free rate. Average return masa 

lalu dianggap sebagai returnprediksi risiko masa datang. 

  Sharpe (1966:123) (dalam Samsul, 2006:365) menghubungkan antara 

besarnya reward dan besarnya risiko. Perbandingan antara reward dan risiko ini 

diberi nama reward-to-variability ratio (R/V). Selanjutnya Sharpe menyatakan : 

“The larger the ratio, the better the performance”. 

  Model Sharpe sebagai berikut : 

p
fp

s RRVR //
_

.

_

.








  (Samsul,2006:363) 

R/Vt  =  reward to variability ratio model Sharpe 

Rp  =  average return portofolio, yaitu capital gain dikurangi biaya jual/beli, 

dan biaya administrasi mutual fund (Sharpe, 1966:122)(dalam Samsul, 

2006:365). 

Rf  =  risk-free rate 

σp  =  deviasi standar return portofolio sebagai tolok ukur risiko 

 

Jensen’s  Model 

  Berbeda dengan Treynor’s model dan Sharpe’s model yang dapat menerima 

investasi reksadana sepanjang excess return positip. Model Jensen hanya 

menerima investasi reksadana apabila dapat menghasilkan return yang melebihi 

expected return atau minimum rate of return. Return yang dimaksud adalah 

average return (Rp) masa lalu, sedangkan  minimum rate of return adalah 

expected return, E(Rp), yang dihitung dengan capital asset pricing model 

(CAPM). Selisih antara average return dengan minimum rate of return disebut 

alpha, αp. 

  Jensen menggunakan rumus capital asset pricing model (CAPM), yang 

ditulis oleh Sharpe (1964:425-442)(dalam Samsul 2006:366), untuk menghitung 

minimum rate of return seperti berikut : 

E(Rj)  =  Rf + βj {E(Rm) – Rf} 

E(Rj)  =  expected return saham j 

E(Rm)  =  expected return market 



Analisis Perbandingan Kinerja .................(Erma) hal. 21 - 38                                                         27 

Rf   =  risk-free rate 

Βj   =  beta saham j 

  Expected return, E(Rj), merupakan return minimum yang diharapkan oleh 

investor atas saham j, karena menurut Jensen rumus tersebut dapat digunakan baik 

untuk portofolio maupun individual stock. 

  Istilah minimum rate of return digunakan disini untuk membedakan istilah 

expected return yang diartikan sama dengan average return dalam model Treynor 

dan model Sharpe. Dengan demikian Alpha (αp) menurut model Jensen adalah, 

               Alpha = average return – expected return (Samsul, 2006:367) 

 

Treynor & Black’s Model 

  Treynor & Black (1973:66-86) menyeleksi saham dalam portofolio dengan 

memperhatikan risiko pasar dan risiko spesifik, karena suatu saham mengandung 

risiko pasar dan risiko spesifik. Average return setelah dikurangi dengan minimum 

return (CAPM) disebut alpha. Oleh karena itu, alpha (α) tersebut harus dikoreksi 

dengan risiko spesifik. 

  Model Treynor & Black disebut juga dengan istilah appraisal ratio dengan 

rumus sebagai berikut : 

Appraisal ratio =  
pp e /  

αp      =  alpha portofolio 

σ(ep)     =  risiko spesifik portofolio, deviasi standar atas error 

  Untuk memaksimalkan active portofolio, Miller (1999)(dalam Samsul, 

2006:368) memodifikasi rumus appraisal ratio menjadi berikut : 

Appraisal ratio =   ii e2/  

αi       =  alpha saham individual 

σ2(ei)     =  risiko spesifik saham, yaitu variance atas error 

  Risiko spesifik adalah stock residual variance, yaitu variance saham 

individual,  i
2 , dikurangi market variance  m

2  dikali kuadrat beta saham 

individual  i
2 . Spesifik risk adalah risiko dari setiap jenis saham yang berbeda. 

Dengan demikian, rumus spesifik adalah : 
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  imiei
2222   (Samsul, 2006:368) 

  Selanjutnya dihitung perbandingan antara alpha dan spesific risk dan diberi 

notasi TB Weight.Dengan demikian :TB Weight =  eii

2/
(Samsul,2006:369)

 

TB Weight merupakan rasio yang akan digunakan untuk memeringkat saham.   

 

3. METODE PENELITIAN 

Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

Definisi  Variabel 

  Variabel penelitian  adalah faktor pokok yang akan digunakan sebagai 

obyek dalam suatu penelitian. 

Variabel penelitian ini adalah : 

1. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-

kurangnya 80% dari aktivanya dalam efek yang bersifat ekuitas. 

2. Nilai Aktiva Bersih (NAB) harian 23 reksadana saham yang dipilih periode 

Mei – Agustus 2010. NAB adalah nilai pasar dari instrumen investasi keuangan 

berupa saham, obligasi, surat berharga pasar uang, serta deposito ditambah 

dividen saham dan kupon obligasi kemudian dikurangi biaya operasional. 

3. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasar modal Indonesia periode Mei – 

Agustus 2010. IHSG adalah indeks seluruh saham yang listing di pasar modal 

Indonesia. Karena merupakan indeks dari seluruh saham maka bisa diproxi 

sebagai return market. 

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) periode Mei – Agustus 2010. 

 

Definisi Operasional 

  Variabel operasional adalah operasionalisasi dari  variabel spesifik yang  

digunakan sebagai obyek penelitian. 

1. Return reksadana dihitung dengan formula sebagai berikut: 

 NAB t – NAB t-1 

 NAB t-1   

NAB t = NAB hari ini 
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 NAB t-1 = NAB hari sebelumnya 

2. Rf dihitung dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bulanan. Untuk mendapatkan 

Rf harian digunakan rata-rata aritmatik. 

3. Return market dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

 IHSG t – IHSG t-1 

 IHSG t-1 

Dari variabel operasional ini akan dihitung berbagai macam komponen untuk 

menilai kinerja reksadana saham obyek penelitian. 

 

Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis karena 

penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui peringkat kinerja reksadana 

dengan menggunakan berbagai model penilaian. 

 

Populasi dan Sampel 

  Populasi penelitian ini adalah semua reksadana saham yang dikeluarkan 

oleh perusahaan investasi yang tercatat pada pasar modal Indonesia. 

  Sampel penelitian ini adalah 23  reksadana saham  yang dipilih sesuai 

kriteria yang ditetapkan, periode Mei – Agustus 2010. 

 

Jenis Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatip. 

 

Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang dipublikasikan. Penelitian ini 

mengambil data dari Koran Bisnis Indonesia. 

 

Proses Pengolahan Data 

  Data yang telah didapat diproses dengan menggunakan program Excel 

untuk menghitung average return portofolio, betaportofolio, standar deviasi 

portofolio,reward to volatility model Treynor, reward to variability model 

Sharpe, minimum rate of return, alpha portofolio, risiko spesifik portofolio, 

appraisal ratio. 
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4. HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI 

  Obyek penelitian ini adalah reksadana saham yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  periode Mei-Agustus 2010 yang secara rutin mengeluarkan 

laporan mengenai NAB (Nilai Aktiva Bersih) harian dan yang dipublikasikan 

pada harian Bisnis Indonesia. 

  Data diambil secara acak, yang akhirnya terpilihlah 23reksadana saham 

yang akan digunakan sebagai obyek dalam penelitian.  

Data NAB dari reksadana di atas kemudian diproses dengan mengacu pada 

ModelTreynor, Sharpe,Jensen, serta Treynor& Black. Berikut hasil pemrosesan 

data dengan menggunakan keempat model di atas. 

 

1. Hasil Pemrosesan Data dengan Model Treynor 

  Dalam mengevaluasi kinerja reksadana, Treynor menggunakan average 

return masa lalu sebagai expected return dan menggunakan beta, βp, sebagai 

tolok ukur risiko karena pada umumnya fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh 

fluktuasi pasar. 

Berikut hasil perhitungan serta peringkat reksadana dengan menggunakan Model 

Treynor. 

Tabel 1. Hasil Perhitungan serta pemeringkatan reksadana saham (Mei-

Agustus2010) dengan Model Treynor 

No Nama Reksadana Rp Βp R/Vt 

1 Pramita Premium 0,014533 0,0241 0,5945 

2 Dana Pratama Ekuitas  0,002811 0,0606 0,0434 

3 Panin Dana Maksima 0,012552 1,2785 0,0097 

4 GMT Dana Ekuitas 0,003664 0,4076 0,0085 

5 First State Indoequity 0,019514 2,6141 0,0074 

6 Dana Ekuitas Prima 0,005388 1,5032 0,0035 

7 Mega Dana Ekuitas 0,005047 1,8083 0,0027 

8 Mandiri Investa UGM 0,004272 1,8196 0,0022 
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9 Bahana Equity Smart 0,003170 1,5977 0,0019 

10 Pratama Saham 0,003121 1,6909 0,0017 

11 Simas Danamas Saham 0,001123 0,6597 0,0014 

12 Phinisi Dana Saham 0,001215 1,2207 0,0008 

13 Jisawi Saham 0,000742 0,7963 0,0007 

14 Dana Ekuitas Andalan 0,000473 0,9113 0,0003 

15 Bahana Dana Prima 0,000257 0,9002 0,0001 

16 Lautandhana Equity 0,000286 0,9268 0,0001 

17 AAA Blue Chip Value 0,000047 0,9463 -0,0001 

18 BNI Dana Berkembang 0,000046 0,9286 -0,0001 

19 Trim Kapital Plus -0,000130 1,1362 -0,0003 

20 Makina Mantap -0,001087 1,1173 -0,0011 

21 Danareksa Mawar -0,000516 0,4153 -0,0017 

22 Manulife Dana Saham 0,000808 -0,1115 -0,0056 

23 Cipta Syariah Equity 0,089437 -0,3205 -0,2785 

 

  Berdasarkan pengamatan dengan model Treynor dapat disimpulkan bahwa 

dari 23 reksadana saham yang dijadikan obyek penelitian ini menunjukkan 

terdapat 7 reksadana saham   tidak layak dipilih karena mempunyai reward to 

volatility model Treynor atau R/Vt negatip. Reksadana yang mempunyai R/Vt 

negatip berarti return yang dihasilkan tidak sebanding dengan risiko yang 

ditanggungnyakarena pada model Treynor mengacu pada risk-free rate. Sehingga 

bisa disimpulkan memilih reksadana ini investor akan menderita kerugian. 

Sedangkan 16 lainnya layak untuk dipilih karena mampu menghasilkan R/Vt 

positip. 

 

2. Hasil Pemrosesan Data dengan Model Sharpe 

  Model Sharpe mengukur market performance dengan membagi excess 

return terhadap standar deviasi return. Hasil dari pengolahan data dapat 

dipaparkan sebagai berikut : 
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Tabel 2.  Hasil Perhitungan serta pemeringkatan reksadana saham (Mei-

Agustus2010) dengan Model Sharpe. 

No Reksa Dana Saham Rp Ϭp R/Vs 

1 Cipta Syariah Equity 0,089437 0,970324 0,0920 

2 First State Indoequity 0,019514 0,256030 0,0755 

3 Pramita Premium 0,014533 0,193153 0,0743 

4 Panin Dana Maksima 0,012552 0,171933 0,0720 

5 Dana Ekuitas Prima 0,005388 0,083468 0,0624 

6 Mega Dana Ekuitas 0,005047 0,109473 0,0445 

7 Mandiri Investa UGM 0,004272 0,098183 0,0417 

8 Bahana Equity Smart 0,003170 0,078966 0,0379 

9 Jisawi Saham 0,000742 0,014880 0,0378 

10 GMT Dana Ekuitas 0,003664 -0,094236 0,0370 

11 Pratama Saham 0,003121 0,090990 0,0323 

12 Dana Pratama Ekuitas  0,002811 0,082049 0,0321 

13 Phinisi Dana Saham 0,001215 0,039846 0,0260 

14 Manulife Dana Saham 0,000808 0,028911 0,0217 

15 Simas Danamas Saham 0,001123 0,050721 0,0186 

16 Dana Ekuitas Andalan 0,000473 0,016783 0,0174 

17 Lautandhana Equity 0,000286 0,017157 0,0062 

18 Bahana Dana Prima 0,000257 0,016427 0,0047 

19 AAA Blue Chip Value 0,000047 0,019930 -0,0067 

20 BNI Dana Berkembang 0,000046 0,017763 -0,0076 

21 Trim Kapital Plus -0,000130 0,021715 -0,0143 

22 Danareksa Mawar -0,000516 0,014971 -0,0465 

23 Makina Mantap -0,001087 0,022783 -0,0556 

 

  Berdasarkan Model Sharpe terbukti bahwa dari 23 reksadana saham yang 

diamati terdapat 5 reksadana saham yang tidak layak untuk dipilih karena 

menghasilkan R/Vs atau reward to variability model Sharpe negatip. Reksadana 
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yang mempunyai R/Vs negatip berarti return yang dihasilkan tidak sebanding 

dengan risiko yang ditanggungnyakarena pada modelSharpe juga mengacu pada 

risk-free rate hanya bedanya dibandingkan model Treynor, model Sharpe 

menggunakan pebedekatan risiko total sedangkan model Tteynor menggunakan 

risiko pasar. Dengan demikian bisa disimpulkan apabila memilih reksadana ini 

investor akan menderita kerugian. Sedangkan 18 reksadana lainnya layak untuk 

dipilih karena mampu menghasilkan R/Vs positip. 

Tabel 3.Hasil Perhitungan serta pemeringkatan reksadana saham (Mei-

Agustus2010) dengan Model Jensen. 

No Reksadana Saham  Rp E(Rp) Βp Αp 

1 Paramita Premium 0,014533 0,000191 0,0241 0,601977 

2 Dana Pratama Ekuitas 0,002811 0,000207 0,0606 0,046404 

3 GMT Dana Ekuitas 0,003664 0,000360 0,4076 0,0370 

4 Panin Dana Maksima 0,012552 0,000743 1,2785 0,009818 

5 First State Indoequity 

Sectoral Fund 

0,019514 0,001331 2,6141 0,007465 

6 Dana Ekuitas Prima 0,005388 0,000842 1,5032 0,003584 

7 Mega Dana Ekuitas 0,005047 0,000976 1,8083 0,002791 

8 Mandiri Investa UGM 0,004272 0,000981 1,8196 0.002348 

9 Bahana Equity Smart 0,003170 0,000884 1,5977 0,001984 

10 Pratama Saham 0,003121 0,000925 1,6909 0,001846 

11 Simas Danamas Saham 0,001123 0,000471 0,6597 0,001702 

12 Phinisi Dana Saham  0,001215 0,000718 1,2207 0,000996 

13 Jisawi Saham 0,000742 0,000531 0,7963 0,000932 

14 Dana Ekuitas Andalan 0,000473 0,000582 0,9113 0,000519 

15 Lautandhana Ekuitas 0,000286 0,000588 0,9263 0,000309 

16 Bahana Dana Prima 0,000257 0,000577 0,9002 0,000286 

17 AAA Blue Chip Value 0,000047 0,000597 0,9463 0,000050 

18 BNI Dana Berkembang 0,000046 0,000589 0,9286 0,000049 

19 Trim Kapital Plus -0,000130 0,000681 1,1362 -0,000115 
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20 Makina Mantap -0,001087 0,000672 1,1173 -0,000972 

21 Danareksa Mawar -0,000516 0,000363 0,4153 -0,001242 

22 Manulife Dana Saham 0,000808 0,000131 -0,1115 -0,007244 

23 Cipta Syariah Equity 0,089437 0,000039 -0,3205 -0,279063 

 

  Berdasarkan Model Jensen terdapat 5 reksadana saham yang tidak layak 

untuk dipilih karena mempunyai αp (alpha)yang negatip yang mana hal ini berarti 

reksadana tersebut tidak mampu menghasilkan minimum expected return. Atau 

dapat dikatakan reksadana semacam itu menghasilkan return yang tidak 

sebanding dengan risikonya. Sedangkan 18 reksadana saham lainnya layak untuk 

dipilih. 

Tabel 4.Hasil Perhitungan serta pemeringkatan reksadana saham (Mei-Agustus 

2010) dengan Model Treynor & Black 

No RDS σ2
P σ2

m Β2p σ2
m Β2p σ2

ep  p αp /σ2
ep 

1 PP 0,037308 0,000248 0,000583 0,000000 0,037308 0,594058 15,923068 

2 DPE 0,006732 0,000248 0,003671 0,000001 0,006731 0,042984 6,385741 

3 JS 0,000221 0,000248 0,634026 0,000157 0,000064 0,000266 4,151906 

4 GMT DE 0,008880 0,000248 0,000073 0,000000 0,008880 0,035148 3,957917 

5 MI UGM 0,009640 0,000248 0,000005 0,000000 0,009640 0,035065 3,637432 

6 DEP 0,006967 0,000248 2,259488 0,000561 0,006404 0,003024 0,472080 

7 SDS 0,002573 0,000248 0,435230 0,000108 0,002465 0,000988 0,400891 

8 PDS 0,001588 0,000248 1,490219 0,000370 0,001218 0,000408 0,334745 

9 PDM 0,029561 0,000248 1,634639 0,000406 0,029155 0,009236 0,316796 

10 BES 0,006236 0,000248 2,552783 0,000634 0,005602 0,001431 0,255470 

11 MDE 0,011984 0,000248 3,269956 0,000812 0,011172 0,002251 0,201493 

12 PS 0,008279 0,000248 2,859310 0,000710 0,007569 0,001299 0,171569 

13 FSI 0,065551 0,000248 6,833567 0,001697 0,063854 0,006956 0,108929 

14 CSE 0,941528 0,000248 0,102713 0,000026 0,941503 -0,278940 -0,296271 

15 DEA 0,000282 0,000248 0,830544 0,000206 0,000075 -0,000120 -1,588279 

16 AAA BCV 0,000397 0,000248 0,895446 0,000222 0,000175 -0,000581 -3,321680 

17 LE 0,000294 0,000248 0,858873 0,000213 0,000081 -0,000326 -4,022582 

18 TKP 0,000472 0,000248 1,290902 0,000321 0,000151 -0,000714 -4,729765 

19 BDP 0,000270 0,000248 0,810402 0,000201 0,000069 -0,000355  -5,173613 
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20 BNI DB 0,000316 0,000248 0,862216 0,000214 0,000101 -0,000585 -5,771207 

21 MDS 0,000836 0,000248 0,012427 0,000003 0,000833 -0,006064 -7,282502 

22 MM 0,000519 0,000248 1,248443 0,000310 0,000209 -0,001574 -7,530417 

23 DM 0,000224 0,000248 0,172505 0,000043 0,000181 -0,002117 -11,67752 

 

  Berdasarkan Model Treynor & Black juga terdapat 10 reksadana saham 

yang tidak layak untuk dipilih karena menghasilkan TB Weight yang negatip yang 

mana hal itu berarti reksadana saham tersebut tidak mampu menghasilkan return 

yang sesuai dengan risiko spesifiknya yang apabila dipilih tentu akan merugikan. 

.Dengan demikian 14 reksadana saham lainnya  bisa dipilih.  

Tabel 5.Hasil dari pemeringkatan di atas dapat dipaparkan sebagai berikut, 

No Reksadana Saham 
Model 

Treynor 

Model 

Sharpe 

Model 

Jensen 

Model 

Treynor& 

Black 

1 Pramita Premium  1 3 1 1 

2 Dana Pratama Ekuitas 2 12 2 2 

3 Panin Dana Maksima 3 4 4 9 

4 GMT Dana Ekuitas 4 10 3 4 

5 First State Indoequity 5 2 5 13 

6 Dana Ekuitas Prima 6 5 6 6 

7 Mega Dana Ekuitas 7 6 7 11 

8 Mandiri Investa UGM 8 7 8 5 

9 Bahana Equity Smart 9 8 9 10 

10 Pratama Saham 10 11 10 12 

11 Simas Danamas Saham 11 15 11 7 

12 Phinisi Dana Saham 12 13 12 8 

13 Jisawi Saham 13 9 13 3 

14 Dana Ekuitas Andalan  14 16 14 15 

15 Bahana Dana Prima 15 17 15 19 

16 Lauthandana Equity 16 18 16 17 

17 AAA Blue Chip Value 17 19 17 16 
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18 BNI Dana Berkembang 18 20 18 20 

19 Trim Kapital Plus 19 21 19 18 

20 Makina Mantap 20 23 20 22 

21 Danareksa Mawar 21 22 21 23 

22 Manulife Dana Saham 22 14 22 21 

23 Cipta Syariah Equity 23 1 23 14 

 

Tabel 6. Daftar reksadana saham yang tidak layak untuk dipilih berdasarkan 

empat model tersebut di atas, 

No Reksadana Saham Model 

Treynor 

Model 

Sharpe 

Model 

Jensen 

Model 

Treynor& Black 

1 AAA Blue Chip Value -0,0001 -0,0067 - -3,321680 

2 BNI Dana Berkembang -0,0001 -0,0076 - -5,721207 

3 Trim Kapital Plus -0,0003 -0,0143 -0,000115 -4,729765 

4 Makina Mantap -0,0011 -0,0556 -0,000972 -7,530417 

5 Danareksa Mawar -0,0017 -0,0465 -0,001242 -11,67752 

6 Manulife Dana Saham -0,0056 - -0,007244 -7,282502 

7 Cipta Syariah Equity -0,2785 - -0,279063 -0,296271 

8 Dana Ekuitas Andalan - - - -1,588279 

9 Lauthandana Equity - - - -4,022582 

10 Bahana Dana Prima - - - -5,173613 

 

Interpretasi 

  Dari pengamatan yang telah dilakukan terhadap 23 reksadana saham yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penghitungan kinerja reksadana saham 

antara Model Treynor dengan Model Sharpe akan menghasilkan hasil yang nyaris 

persis sama seperti yang telihat pada tabel 5 di atas, yang berbeda hanya 

reksadana Panin Dana Maksima yang  dalammodel Treynor mempunyai peringkat  

3 sedangkan pada model Jensen mempunyai peringkat  4. Begitu pula dengan 

reksadana Bahana Dana Prima yang mempunyai peringkat 15 dalammodel 

Treynor tetapi mempunyai peringkat 16 pada model Jensen.  
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  Sedangkan model Sharpe dan Treynor & Black menunjukkan peringkat 

yang acak. 

Disamping itu pada kempat model di atas menunjukkan penilaian yang 

sama terhadap reksadana yang mempunyai kinerja negatip. 

Berinvestasi reksadana pada pasar modal Indonesia tidak merugikan sebab jumlah 

reksadana yang mempunyai kinerja jelek tidak sampai 50% persen, hanya investor 

perlu menilai secara seksama agar tidak salah pilih. 

 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

1. Melakukan pembandingan terhadap kinerja reksadana saham dengan 

menggunakan model Treynor, Sharpe, Jensen, serta Treynor & Black 

didapatkan hasil bahwa model Treynor dan Jensen akan menghasilkan 

kesimpulan yang sama dalam pemeringkatan terhadap kesimpulan pemilihan  

reksadana , hal ini  dikarenakan keduanya sama-sama menggunakan acuan 

pasar untuk menghitung risiko reksadana.  

2. Sedangkan pada model Sharpe maupun Treynor & Black didapatkan hasil 

yang acak. Hal ini dikarenakan pada kedua model itu sama-sama 

menggunakan resiko total, namun pada model Treynor & Black risiko total 

tersebut dikombinasikan dengan risiko pasar. 

3. Berinvestasi pada reksadana saham di pasar modal Indonesia tergolong 

menguntungkan sebab dari pengamatan terhadap 23 reksadana saham tersebut 

di atas didapatkan hasil bahwa reksadana yang tidak layak untuk dipilih 

maksimal 10 reksadana atau kurang dari 50% dari reksadana yang diamati. 

4. Reksadana yang tidak layak untuk dipilih pada keempat model di atas 

mempunyai  kesimpulan yang sama seperti yang terlihat pada tabel 6 di atas. 

 

Rekomendasi 

1. Dalam memilih reksadana saham  terserah kepada  pendapat investor. 

Menekankan kepada risiko pasar atau risiko total. Apabila menekankan pada 

risiko pasar maka memilih reksadana dengan menggunakan model Treynor 

atau Jensen akan menghasilkan penilaian yang sama. Pada Treynor didapatkan 
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tujuh reksadana yang tidak layak dipilih sedangkan pada Jensen terdapat lima 

reksadana yang tidak layak dipilih. 

2. Sedangkan apabila ingin  lebih komprehensip dalam memilih reksadana maka 

sebaiknya menggunakan model Treynor & Black. Yang mana dengan model 

Sharpe didapatkan lima reksadana yang tidak layak dipilih sedangkan pada 

model Treynor & Black didapatkan 10 reksadana yang tidak layak untuk 

dipilih. Model ini paling tinggi dalam menghasilkan kesimpulan terhadap 

reksadana yang tidak layak untuk dipilih. Sehingga dengan demikian apabila 

ingin sangat berhati-hati maka pilihlah model Treynor & Black. 
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