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Tiga bisnis utama perusahaan efek (investment banking companies) adalah sebagai 
penjamin emisi (underwriter), sebagai wakil pedagang perantara efek (broker dealer) 
dan sebagai pengelola investasi (investment management). Tulisan ini difokuskan pada 
pembahasan salah satu bisnis utama perusahaan efek sebagai manajer investasi 
(investment companies) atau sebagai pengelola reksadana. Pokok bahasan adalah 
menyangkut penilaian kinerja  investasi pada reksadana yang dapat dilakukan dengan 
SPI (Sharpe’s Performance Index) dan TPI  (Treynor’s performance index). Latar belakang 
tulisan ini adalah adanya kejadian yang menghebohkan dalam industri reksadana 
Indonesia  2005 berupa reksadana bodong dari Bank Global yang membuat bank ini 
ditutup, dan anjloknya nilai aktiva bersih (NAB) reksadana-reksadana fixed income yang 
merosot  menukik turun hingga tinggal separuh dari nilai semula (sebelum pemerintah 
menaikkan tingkat suku bunga baru-baru ini, dalam rangka memperkuat kurs rupiah 
terhadap US dollar). Melalui tulisan ini secara khusus diharapkan bahwa pihak-pihak 
yang berkepentingan (pengambil keputusan)  dapat mempelajari cara menilai kinerja 
reksadana individual untuk tujuan berinvestasi, dan  secara umum dapat menilai 
kondisi industri reksadana Indonesia sekarang ini dan  bagaimana prospeknya di masa 
yang akan datang. 
 
Pendahuluan 
 
I  Perusahaan Investasi  ( Investment Companies ) 
Menurut Jack Clark Francis (1993), berdasarkan  Investment Company Act of 1940 
perusahaan  yang bergerak di bidang investasi surat-surat berharga dapat 
dikelompokkan atas : 
 
1. Unit investment trusts 
2. Closed-end investment companies 
3. Open-end investment companies 
 
Kontrak Investasi Kolektif ( Mutual Funds ) 
          Di Indonesia nama populer untuk  tiga macam perusahaan investasi 
tersebut secara intercahangable adalah reksadana.  Pokok bahasan berikut ini 
adalah  menyangkut open-end investment companies atau mutual funds, atau  
reksadana terbuka, yang di Indonesia lazimnya disebut sebagai kontrak investasi 
kolektif atau disingkat KIK. 
                                                 
1  Penulis  Adalah  Peneliti Pada Badan Kebijakan Fiskal   Departemen Keuangan RI, Juga Sebagai Lektor  
   Mata Kuliah Manajemen Investasi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara  Jakarta. 
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          Uang yang di investasikan KIK pada berbagai macam instrumen keuangan 
adalah berasal dari berbagai nasabah, perorangan atau individual investor. Reksa 
dana ini disebut open-end companies karena dapat menjual saham baru secara 
terus menerus dan terus tumbuh sepanjang ada orang-orang yang ingin 
berinvestasi pada reksa dana ini.  Dana atau uang  masuk ke dalam reksa dana 
akan diinvestasikan pada berbagai portofolio (reksa dana) sekuritas yang dipilih 
manajer investasi (money managers) yang professional.   
         Di Indonesia manajer investasi harus memiliki ijazah standard professi 
pasar modal khusus investasi yang diperoleh melalui ujian tertulis dan telah di 
beri izin setelah lulus wawancara Bapepam sebagai otoritas pasar modal 
Indonesia.  
          Pemilik KIK mungkin menginvestasikan lebih  banyak uangnya  atau 
menarik seluruh atau sebagian uangnya dari KIK setiap saat. Ketika investor 
menarik kembali uangnya keputusannya itu disebut redemption atau investor 
melikuidasi reksa dana miliknya. Total aktiva yang di investasikan  pada reksa 
dana akan mengecil ketika saham-saham lama di likuidasi dan sebaliknya 
tumbuh menjadi besar jika banyak saham baru reksa dana dibeli oleh investor. 
          Undang-undang Investasi 1940 di AS mengharuskan reksadana harus 
transparan mengungkapkan secara rinci seluruh kegiatan operasinya kepada 
masyarakat. Nilai aktiva bersih (net assets value) reksadana harus di umumkan di 
koran setiap hari. Baik Securities Act of  1933, dan Securities Exchange of 1934, 
maupun Investment  Advisers Act of 1940, membatasi reksa dana menggunakan 
leverage (meminjam uang), membeli secara margin,  mengambil lebih 9% dari  
hasil penjualan saham baru sebagai komisi,  dan menjual saham tanpa 
menjelaskan secara tertulis  transparansi  atau full disclosure operasi reksa dana 
ketika akan melakukan investasi. Pembatasan ini untuk memastikan 
keseragaman operasi setiap reksa dana. (Di Indonesia Bapepam mengharuskan 
setiap reksadana mengumumkan NAB (nilai aktiva bersih) setiap hari kerja 
melalui Koran  yang jangkauannya nasional). 
          Undang-undang federal juga mengwajibkan  setiap reksa dana  
memberikan pernyataan tertulis kepada investor dan calon investor mengenai 
tujuan investasi.  Pada Tabel 1 dapat dilihat  goals atau tujuan setiap reksa dana 
dan  macam-macam reksa dana untuk setiap kategori. 
          Reksa dana biasanya bebas pajak.  Kantor pajak di AS atau the Internal 
Revenue Service (IRS) tidak mengenakan pajak atas pendapatan reksa dana dan 
kemudian mengenakan pajak atas   pendapatan yang sama sebagai personal 
income ketika dibayarkan kepada investor,  sebab akan menimbulkan pajak 
ganda. Jadi pendapatan reksa dana adalah bebas pajak kecuali IRS menetapkan 
reksa dana digunakan sebagai tax evasion scheme.  Untuk dibebaskan pajak, 
reksa dana harus membagikan seluruh pendapatan kepada investor pada tahun 
yang sama saat pendapatan diperoleh. Pendapatan ini kemudian akan 
dikenakan sebagai personal income tax investor. 
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Tabel 1                                 Sensus  Ketegori  Reksa  Dana   
                                              Berdasarkan Tujuan  Investasi 
  

 
 
Jumlah Reksa  

Persentase 
Aktiva Dalam 
Reksa dana 
secara agregat 

Jenis reksadana common stock:   
     Aggresive growth 213 6.7% 
     Growth 352 11.9 
     Growth and income 271 16.5 
     Global 48 2.5 
Jenis income fund:   
     Income from equities 73 4.2 
     Income from bonds 102 2.4 
     Income from mixed sources 75 2.8 
     Income from options 13 0.7 
Jenis balanced (stock and bonds) funds:   
     Balanced, not highly flexible 59 2.4 
     Balanced and flexible 45 0.8 
Jenis bond funds:   
     U.S. government bond income 205 14.7 
     GNMA 57 5.1 
     Corporate bonds 58 2.1 
     Money market nd short term municipals 664  
     Global 29 0.6 
     High-yield (or junk) 104 5.1 
Jenis Municipals bond funds:   
     One-state, long-term municipals 258 7.4 
     Multistate, long-term municipals 180 11.6 
Kelompok other funds:   
     Precious metals 36 0.7 
     International 75 1.8 
Total 2918 100.0 
Sumber : 1992  Mutual Fund Fact Book, Investment Company Institute, 
                Washington D.C., pp 29 and 82 
 
 
 
Tingkat Pengembalian Reksa Dana Selama Satu Periode  
          Undang-undang Federal mengharuskan reksa dana menjual dan menebus 
kembali (melikuidasi) sahamnya sesuai dengan nilai aktiva bersih yang berlaku 
(the current net value asset per share). NAB atau nilai aktiva bersih perusahaan 
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investasi ditentukan (dihitung) dengan cara membagi total seluruh  nilai reksa 
dana menurut pasar (dikurangi kewajiban-kewajiban) dengan total lembar 
saham reksa dana yang beredar (outstanding shares) atau yang seringkali 
disebut sebagai lembar unit penyertaan.   

Nilai aktiva bersih (NAB) adalah wajib diumumkan di surat kabar setiap 
hari kerja. Berdasarkan informasi  NAB yang transparan kepada umum, setiap 
orang dapat menghitung  tingkat pengembalian reksa dana selama satu periode 
pengamatan. Perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 
rumus 1 seperti berikut: 
 
Rumus 1 

                                          Interest or 
Income from             +   cash dividen     +  capital gains 

Rate  of     Change in NAVS           disbursement        disbursements  
return   =  ---------------------------------------------------------------------------- 
                                 NAVS  at beginning of period 
 
            Sesuai dengan rumus diatas, tingkat pengembalian reksa dana ditentukan  
dengan menjumlahkan “pendapatan dari perubahan nilai aktiva bersih” 
ditambah “pendapatan bunga atau dividen tunai” ditambah “penghsilan dari 
capital gains”  dibagi dengan total nilai aktiva bersih pada awal periode. 
            Angka pembilang pada persamaan yang digunakan untuk menghitung 
tingkat pengembalian reksa dana  adalah dibedakan atas tiga macam:  
 
(1) Penghasilan akibat perubahan nilai aktiva bersih, yakni capital gains yang 

tidak terealisir atau losses (profit atau loss diatas kertas) dan capital gain, 
dividends, dan interest income yang terealisir tetapi tidak dibagikan.  Investor 
dapat merealisir  “keuntungan dan kerugin diatas kertas” setiap waktu 
dengan menukarkan (meredeem) saham reksa dananya  sesuai dengan “nilai 
aktiva bersih”.  

(2) Penghasilan dari kupon obligasi dan/atau pembagian dividen tunai  kepada 
      investor dari saham yang ada dalam reksa dana.  
(3) Pembayaran capital gains yang dibayarkan reksa dana kepada investor yang 
      berasal dari realisasi price appreciation (kenaikan harga) reksa dana.  
 
Pendapatan setiap saham investor dibagi dengan “nilai aktiva bersih” reksa dana 
pada awal periode (ini sama dengan biaya pokok atau harga pokok) reksa dana 
pada saat pertama kali dibeli). Perhitungan tingkat pengembalian harus per 
saham, bukan per agregat.  
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Kasus: Reksadananya si Mauriel  
Pada tanggal 1 Oktober 1991 Muriel membayar /membeli  RD (reksa dana) 
“Janus Twenty Fund” dengan harga sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB)  
$20.64 per saham. 
           Tanggal 31 Desember 1991, NAB  adalah $24.19 per saham, dan Muriel 
juga menerima dividen tunai 3 cents per saham dan realisasi capital gains 37 
cents per saham.  Jadi selama tiga bulan memiliki “RD Janus Twenty Fund” 
penghasilan Muriel per saham adalah : 
 
Perubahan NAB  ($24.19 - $20.64)  $3.55 
Pembagian dividen tunai   $0.03 
Realisasi capital gains   $0.37 
Total pendapatan                                         $3.95 
 
          Tingkat pengembalian (rate of return) yang diperoleh si Mauriel selama 3 
bulan terakhir 1991 adalah 19.14% yang diperoleh dengan menggunakan rumus 
tingkat pengembalian satu periode sebagai berikut: 

Pendapatan  dari         dividen      pembayaran 
perubahan NAB     +   tunai        + capital gains 

Tingkat  pengembalian  =  ------------------------------------------------------------- 
(Selama 3 bulan terakhir 1991)                   NAB mula-mula (harga beli RD) 

                                           = 
64.20$

37.0$03.0$55.3$ ++  

                                           = %14.191914.0
64.20$
95.3$

==  

 
Oleh karena adanya  4 triwulan dalam satu tahun, maka tingkat pengembalian 
RD yang di peroleh Mauriel per tahun adalah  101.46 persen ! 
 
                         (1+r)4 – 1 = (1.1914)4 – 1 = 2.0146 – 1 = 1.0146 = 101.46% 

 
 
 
 
 
Bentuk lain  Investmen Companies  
 
          Seperti dikemukakan diatas, sesuai dengan  Investment Company Act of 1940 
perusahaan investasi dibedakan atas:  closed end investment companies dan unit 
investment trust. Tetapi karena keduanya kurang popular, maka pembahasannya  
hanya secara ringkas. Selanjutnya pembahasan adalah lebih dipusatkan pada 
mutual fund atau reksa dana yang jauh lebih popular, dan  sedang bermasalah 
dalam industri reksadana Indonesia sekarang ini. 
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          Closed- End Investment Companies.   Berbeda dengan open-end mutual 
fund, yang dapat menawarkan sahamnya secara terus menerus kepada investor, 
closed-end investment  companies sesuai dengan law (peraturan) dilarang 
menjual tambahan saham baru setelah melakukan  penawaran kepada umum 
pertama kali. Jadi berbeda  dari open-end companies dalam hal:  Closed-end 
companies tidak wajib membeli kembali sahamnya jika investor ingin 
melikuidasi sahamnya. Saham closed-end companies diperdagangkan di bursa 
efek sebagai pasar sekundernya (sama seperti memperdagangkan saham biasa) 
dengan harga yang jarang sama dengan NAB (nilai aktiva bersih). Kadang-
kadang dijual dengan premium atau diatas NAB atau dengan diskonto dibawah 
harga NAB. 
 
 Sekarang ini, di AS banyaknya  reksa dana tertutup (closed-end fund) 
hanya sekitar 100, dan hanya diminati investor-investor tertentu. Ada tujuh 
dual-purpose funds yang ditawarkan semenjak 1976.  Reksa dana dual-purpose 
funds ini sangat langka, karena memiliki dua macam saham: income share dan 
capital shares.  Pemilik income-shares menerima seluruh pendapatan dividen 
tunai portofolio. Sementara pemilik capital-shares berhak memperoleh seluruh 
capital gain atau seluruh perubahan nilai pasar portofolio. Country funds adalah 
salah satu bentuk baru closed-end funds. Country funds investasi hanya pada 
sekuritas satu negara tertentu:  misalnya Korea Fund, Italy Fund, dan Taiwan 
Fund. 
 
           Unit Investment Trust      Reksa dana “Unit investment trust” memiliki 
bersama aktiva tetap perusahaan selama hidup perusahaan. (Catatan; apa yang 
disebut mutual fund di AS adalah sama dengan unit investment trust di Inggris).  
Di AS adalah mungkin unit investment trust membeli obligasi seharga 
$20,000,000, dan menjual saham  dari   unit investment trust  untuk membiayai 
pembelian obligasi tersebut. Obligasi akan dimiliki oleh pihak ketiga dari trust, 
dan ketika obligasi jatuh tempo, jumlah pokok obligasi akan digunakan 
membayar saham unit investment trust.  Jika sebagian pemilik saham ingin 
membeli,   unit investment trust akan menjual sebagian dari aktivanya dan 
menggunakan uang hasil penjualannya untuk membeli kembali saham investor 
sesuai dengan aktiva bersi sebelum tanggal jatuh tempo. 
 
II Mengevaluasi Ketrampilan Menejer Reksa Dana 
 
          Reksa dana atau manajer reksa dana dapat di evaluai dengan menganalisis 
tingkat pengembalian dan risiko reksa dana. Alat yang digunakan untuk 
penilaian reksa dana yang akan dibahas berikut ini,  juga dapat digunakan untuk 
mengevaluasi dan menyusun peringkat cloed-end fund, unit investment trusts, 
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saham-saham individual,  obligasi individual, dan berbagai macam instrumen 
keuangan yang dapat dijadikan sebagai wacana investasi. 
 
 
 
Peringkat Pengembalian (Return Rankings) 
 
Salah satu cara mengevaluasi kinerja reksa dana adalah menyusun peringkat 
tingkat pengembalian rata-rata selama satu siklus bisnis tertentu. Untuk periode 
tunggal dapat digunakan formula 1 sebagaimana  dikemukakan pada halaman 
terdahulu.    
 
Tabel 2 Tingkat Pengembalian Rata-rata 20 Reksa Dana Per Tahun 
              Selama Periode Januari 1980 – Desember 1989 
 Peringkat Pengembalian (Return Rank) 
 

Nama Reksa dana 

Rata-
rata 
Return 
per 
tahun* 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Magellan Fund 0.2695 1 20 1 1 10 1 4 7 1 3 
IDS Growth 0.2231 2 3 2 7 20 2 1 2 5 2 
Sigma Trust Shares 0.2096 14 11 12 10 5 10 14 14 6 1 
S&P 500 ** 0.1770           
Sequoi 0.1757 17 1 6 5 1 8 15 9 16 7 
Mutual Shares 0.1754 11 2 19 2 4 9 7 5 2 17 
Putnam Ivestors 0.1665 3 19 3 18 14 4 10 10 18 4 
IDS Stock (investor’s stock) 0.1528 8 19 8 13 12 13 2 1 14 6 
Vanguard Index 0.1521 12 16 13 17 8 3 8 4 7 5 
American Balanced 0.1519 16 6 5 12 6 5 9 8 9 9 
Wellington 0.1510 9 8 9 11 3 6 6 13 15 16 
Kemper Total Return 0.1472 5 13 10 6 16 7 5 20 19 11 
Franklin Funds, Income Series 0.1455 10 10 4 15 2 20 3 11 17 13 
Dreyfus 0.1412 7 5 16 9 11 12 11 3 20 14 
Oppenheimer Special 0.1369 4 17 11 3 19 19 13 19 3 10 
Pioneer 0.1318 6 14 17 4 17 11 20 6 4 8 
Wellesley Income 0.1059 19 7 14 8 7 16 18 17 12 15 
Keystone Income K-1 0.1040 15 9 20 20 13 14 16 15 11 12 
Riskless rate *** 0.1034           
IDS Mutual, (investor’s Mutual) 0.1003 13 15 15 16 15 18 12 16 13 18 
Composite Bond and Stock 0.0995 18 12 18 14 18 15 17 12 8 19 
Oppenheimer High Yield 0.0871 20 4 7 19 9 17 19 18 10 20 
 
    *   Rata-rata pengembalian per tahun 
 * *   Strategi naïve buy and hold  
***   Yield rata-rata 30-day Treasury bill selama sepuluh tahun. 

 
          Pada Tabel 2 terlihat peringkat  reksa dana (mutual funds) berdasarkan 
tingkat pengembalian. Pemilihan reksa dana ini dilakukan secara acak. Dapat 
kita lihat bagaimana peringkat 20 reksa dana yang dipilih secara acak selama 
satu dekade. Selama  10 tahun terlihat adanya masa-masa bullish dan bearish pada 
tahun-tahun tertentu. 
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           Pada kolom 1 Tabel 2 terlihat rata-rata hitung tingkat pengembalian setiap 
reksa dana sepanjang tahun 1980an.  Tingkat pengembalian ini adalah jika dari 
pembelian reksa dana  1 Januari 1980 ditahan hingga akhir tahun 1989 dan 
semua pendapatannya bebas pajak, dan semua penghasilan kasnya 
direinvestasikan, saham reksa dana dijual pada akhir tahun 10.  Hanya 3 dari 
reksa dana yang sanggup  menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata diatas 
17.7 persen yang dihasilkan oleh S&P 500. Tingkat pengembalian S&P 500 adalah 
hasil yang dapat diharapkan oleh investor jika membeli saham secara acak, atau 
dengan menggunakan naïve strategi beli-dan-tahan. 
 
          Data pada Tabel 2 menujukkan  kebanyakan  reksa dana tidak lebih baik 
dari naïve strategi beli-dan-tahan S&P500.  Studi lain tentang reksa dana  dengan 
sample periode yang berbeda juga hasilnya sama.  Tetapi, tingkat pengembalian 
Fidelity’s Magellan Fund, IDS Growth Fund, dan Sigma Trust Shares 
menujukkan kemampuan manajemen investasi yang lebih baik dari tiga manajer 
reksadana dibandingkan reksadana lainnya. Dari antara 20 reksadana tingkat 
pengembalian rata-rata Fidelity’s Magellan Funds adalah yang tertinggi, sebesar 
26,95 persen lebih tinggi dari 9.25 persen yang dihasilkan oleh Index  S&P500. 
Namun hasil yang sedemikian mengesankan ini perlu ditelaah lebih lanjut. 
 
          Kolom 2 hingga 11  dari Tabel 2 menunjukkan peringkat 20 reksadana 
berdasarkan tingkat pengembaliannya per tahun. Yang paling aneh dari data ini 
adalah peringkat berdasarkan tingkat pengembalian masing-masing reksadana 
sangat tidak konsisten. Tidak ada satupun reksadana yang  menduduki 
peringkat 1 secara terus menerus sepanjang 10 tahun. 
 
Mempertimbangkan  Risiko dan Pengembalian Secara Simultan 
 
           Apakah kebanyakan  kinerja  manajemen reksadana yang terdapat pada 
Tabel 2 buruk ? Harus dapat dipertimbangkan bahwa sebagian reksadana 
tersebut  mungkin telah memaksimumkan tingkat pengembaliannya dengan 
tingkat risiko rendah, walaupun tidak tercapai tingkat pengembalian yang 
tinggi. Jika demikian,  kemungkina reksadana adalah mendominasi aktiva yang 
berada dibawah batas garis efisien (efficient frontier). Lihat ilustrasi kinerja 23 
reksadana relative terhadap garis efisien pada Gambar 1. 
 
 
Pernyataan Tentang Tujuan Investasi 
 
          Undang-undang Investment Company Act of 1940 mengharuskan setiap 
reksa dana mempublikasikan pernyataan mengenai tujuan investasi reksa dana, 
yang hanya dapat dirubah jika mayoritas pemegang saham menyetujuinya. 
Berdasarkan publikasi tentang reksa dana saham sebagaimana terlihat pada 
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Tabel 1, reksadana  sesuai dengan tujuan investasinya dapat dikelompokkan atas 
kategori : 
 
1. Growth funds  yakni reksadana  yang berusaha mencari tingkat 

pengembalian tinggi dari capital gain dan bersedia menanggung risiko tinggi 
untuk mendapatkan pengembalian tinggi tersebut. Biasanya si manejer 
investasi akan mencari/berinvestasi pada  saham-saham emerging market. 

2. Growth and income funds  adalah reksa dana yang mengutamakan 
mendapatkan pendapatan dari dividen tunai dan dan capital gain, tidak 
menekankan pertumbuhan besar, sehingga risikonya lebih kecil ketimbang 
risiko growth funds. Oleh karena itu, biasanya investasinya kebanyakan pada 
saham-saham blue chip dan saham preferen. 

3. Balanced  funds tujuannya adalah mendapatkan income, pertumbuhan dan 
stabilitas. Tetapi mengutamakan agar pemiliknya  mendapatkan 
pengembalian yang tinggi.  Biasanya investasinya adalah pada saham-saham 
public utility, saham preferen berkualitas tinggi, obligasi korporasi dan 
obligasi pemerintah dengan kualitas tinggi. 

 
Harap diperhatikan bahwa reksa dana yang terdapat pada Tabel 1 cenderung 
dikelompokkan (di cluster) kedalam tiga kelompok. Pihak-pihak yang 
menyatakan tujuan reksa dana berusaha meningkatkan pertumbuhan reksa dana 
dan bersedia menanggung risiko. Manejer reksa dana dapat menunjuk 
karakteristik risiko dan pengembalian investasinya sesuai dengan clusternya.  
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Gambar 1 Kinerja 23 reksadana berdasarkan risiko dan pengembalian 

III Indeks Kinerja Reksa dana Menurut Sharpe (Sharpe’s Performance Index) 
 
          SPI atau Sharpe’s performance index  dapat digunakan untuk menyusun 
peringkat  kinerja  reksa dana.  Menurut SPI  nilai tertinggi diberikan kepada 
reksa dana yang terbaik dalam hal risk-adjusted average rate of return. Selisih 
antara tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan tingkat 
investasi bebas risiko E( r ) – R, disebut premi risiko. Selanjutnya dengan 
membagi premi risiko ini dengan standard deviation aktiva akan dapat  dihitung 
berapa besarnya SPI. 
 
Cara Menghitung SPI 
 
          Statistik risiko dan rata-rata tingkat pengembalian untuk tiga reksa dana 
yang terbaik pada  Tabel 3  dapat digambarkan seperti  Gambar 2.  Jadi, secara 
grafik masing-masing nilai SPI sama dengan  garis slopes pada gambar 2. Garis  
ditarik dari titik R yang merupakan  tingkat pengembalian investasi tanpa risiko 
sebesar 5.17 persen per periode. Setiap garis adalah merupakan kombinasi titik- 
titik portofolio dua aktiva yang dapat dibentuk dari berbagai kombinasi 
investasi berisiko dalam reksadana dengan investasi tanpa risiko pada R = 5.17 
persen. 
 

^  ^ o ^ 
^  ^ ^  ^ o o o 

o   o   o 
x  x      x 
x x x x x 

  E( r ) 
 % 

            
16 

   
                
              

 
 

6 
^ =Growth funds  
o = Income and growth  
x = Balanced funds 4 

 
 

0       0.002        0.004        0.006        0.008         0.01        0.012 
                                               Total risiko =  
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Setelah garis lurus dari  titik R  terhadap masing-masing aktiva berisiko 
ditentukan,  pemilihan investasi yang terbaik dapat dilakukan ;  investasi yang 
terbaik adalah reksadana yang mendominasi garis efisien (yakni aktiva yang 
terletak atau paling dekat dengan garis efisien).  Berdasarkan gambar 2, dari 
antara tiga reksadana yang mendominasi garis efisien, yang paling baik adalah 
reksadana Sequoia karena mendominasi reksadana lainnya. 
 
Menginterpretasikan SPI’s Risk-Adjusted Returns 
 
          Kinerja Reksadana Sequoia disebut mendominasi reksadana lainnya (lihat 
Tabel 3) karena sebenarnya tidak memiliki rata-rata tingkat pengembalian yang 
paling tinggi, seharusnya yang paling tinggi adalah Magellan Fund (lihat Tabel 
2).  Tetapi karena reksadana Magellan menghadapi  risiko sedemikian besar agar 
dapat mencapai pengembalian tinggi, maka  tingkat pengembalian Magellan 
setelah disesuaikan dengan risiko (setelah risk-adjusted retun) bukanlah yang 
terbaik atau yang paling di inginkan investor. 
 
         Data tengah tahunan  Tabel 3 dapat digunakan untuk menghitung SPI 
sehingga diperoleh tingkat pengembalian 20 reksadana selama  periode 10 
tahun.  

           SPI Sequoia Fund = 4363.0
%29.8
%62.3

%29.8
%17.5%79.8

==
−  

Magellan 

Mutual Shares 

Sequoia 

           0.0829   0.1004                              0.1982    
                                   Standard Deviasi (σ ) 

E(r) 
0.1347 

 
 
 
 
 
 

0.0879 
0.0877 

 
R=0.0517 

 
 
 

0 
 

Gambar 2 Kinerja tiga reksadana berdasarkan SPI Index
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Kotak 1 
 
    Definisi : Sharpe’s Performance Index (SPI) 
    
The risk premium per unit standard deviation, or SPI, is simply the formula for    
   calculating the slope of a line in risk-return space that starts at point R. 
 

           SPI = 
σreturn   of rate ofdeviation   standard  sasset'

Rreturn    of  rate  riklessreturn  of  rate  average  sAsset' −
 

 

                 = 
deviation standard

premiumrisk                                                          

 
   SPI can logically be used to rank the desirability  of portfolios, but not 
   individual assets (which still contain their diversifiable risk) 
 
 
Sumber : Jack Clark Francis (1993) : Management of Investments 
 
Komisi Penjualan 
 
          Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kinerja terbaik 
reksadana adalah sales commission (komisi penjualan).  Komisi penjualan yang 
dibayar pada saat pembelian disebut  load fees yang besarnya berkisar 0 – 9 
persen. Selain itu ada juga reksadana yang membebankan biaya yang disebut 
dengan redemption fees atau promotional fees.   
 
          Uang yang dibelanjakan manejer reksadana untuk promosi tidak 
membantu investor.  Jika promosi berhasil menaikkan investasi reksadana, 
manajer reksadana dapat menarik persentase yang lebih besar dari fees 
manajemen aktiva per tahun. 
 
         Investasi pada reksadana yang tidak dibebani dengan komisi penjualan 
memungkinkan investor terbebas dari biaya promosi penjualan yang hanya 
memperkaya si manajer reksadana. Sebagai contoh untuk Fidelity’s Magellan 
Fund dikenakan 3 persen load fee, sedangkan  Sequoia adalah no-load fund.  Jika 
tidak dikenakannya load fees ini turut dipertimbangkan,  Sequoia semakin  jauh 
lebih baik dari Magellan. 
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Tabel 3  Statistik Risiko dan Pengembalian  20 Reksadana Tengah Tahunan 
               Disusun Menurut  Nilai SPI 
 

Nama Reksadana 
Rata-rata 

Pengembalian 
Tengah 
tahunan 

Standard deviasi 
Rata-rata 

Pengembalian 
Tengah tahunan 

Ukuran 
kinerja 
menurut SPI 

Objective 
Reksadana 

Sequoia  * 0.0879 0.0829 0.4363 Growth 
Fidelity’s Magellan Fund * 0.1347 0.1982 0.4190 Growth 
Mutual Shares * 0.0877 0.1004 0.3586 Growth income 
American Balanced 0.0760 0.0842 0.2881 Balanced 
Sigma Trust Shares 0.1048 0.1984 0.2726 Balanced 
IDS Growth 0.1115 0.2211 0.2706 Growth 
Franklin Funds: Income Series 0.0728 0.0811 0.2600 Income 
Wellington 0.0755 0.0928 0.2566 Balanced 
IDS Stock (Investor’s Stock) 0.0764 0.1204 0.2049 Growth income 
Dreyfus 0.0706 0.0945 0.1998 Growth income 
Putnam Investors 0.0833 0.1606 0.1965 Growth 
Vanguard Index 0.0760 0.1251 0.1945 Growth income 
Kemper Total Return 0.0736 0.1321 0.1659 Balanced 
Oppenheimer Special 0.0684 0.1265 0.1323 Growth 
Pioneer 0.0659 0.1299 0.1092 Growth income 
Wellesley Income 0.0529 0.0670 0.0184 Income 
Keystone Income K-1 0.0520 0.0714 0.0041 Income 
IDS Mutual  (Investor’s Mutual) 0.0501 0.0721 - 0.0216 Balanced 
Composite Bond and Stock 0.0497 0.0832 - 0.0236 Balanced 
Oppenheimer High Yield 0.0435 0.0762 - 0.1071 Income 
* Tiga reksadana terbaik seperti diilustrasikan pada Gambar 2. 
  
 
IV  Penilaian  Berdasarkan Treynor’s Performance Index   
 
           Konsep indeks kinerja menurut Jack Treynor  adalah didasarkan pada 
adanya systematic risk, yang diukur  dengan koefisen beta portofolio, bukan 
berdasarkan total risiko (yang ukurannya adalah  standard deviation). Untuk 
menggunakan ukuran Treynor, pertama kali harus dikalkulasi karakter garis 
regeresi untuk dapat menentukan besarnya beta. 
 
                 rp,t = ap +bprm,t +ep,t                                                                                                     Persamaan  3 

 
dimana;  rp,t = tingkat pengembalian portofolio p selama periode t 
                rm,t = tingkat pengembalian pasar selama periode t 
                ep,t = unexplained residual return for portfolio p in period t 
                 ap = regression line’s intercept term for portfolio p 
                bp = beta coefficient for portfolio p, a measurable of the portfolio’s 
                           undiversifiable systematic risk. 
 
 

Drs Hinsa Siahaan MBA 13



 
Gambar 3 : Karakter garis regresi dua reksadana Magellans dan Sequoia 

ir  Magellan’s CRL 
 

Slope : 1.25  
 
10% 
 
 
 

Sequoisa’s CRL  
 

Slope: 0.5 6.02% 
 
 
3.15% 

                             0                                      10 %                                 r  m

 
 
 
 
Pada Gambar 3 digambarkan karakteristik garis  dari dua portofolio (reksadana) 
dengan slope koefisen beta yang berbeda.  
 
Kotak 2 
 
Definition: Treynor’s Performance Index (TPI) 
Treynor’s single-parameter investment performance index number for ranking 
purposes is defined by 

 
 

 
p

p

portfolio
fort   coefficien beta

Rinterest 
of rate

riskless

return of
rate avarage

sportfolio'

TPI

−

=

 
TPI can be used to rank the desirability of portfolios and individual assets 
together, since diversifiable risk is ignored 
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Treynor hanya menggunakan diversifikasi sederhana, dan unsystematic variability 
of returns aktiva individual portofolio rata-rata  mendekati nol,  risiko porttofolio 
hanya risiko systematic. Karena itu,  pengukuran kinerja reksadana menurut 
Treynor adalah perbandingan tingkat pengembalian reksadana relative terhadap 
risiko sistematik, bukan terhadap total risiko. ( Sharpe dalam SPI menggunakan 
total risiko tidak hanya menggunakan risiko pasar). Jadi definisi penilaian 
kinerja reksa dana menurut Treynor berbeda dengan Sharpe. 
 
 
Kalkulasi Dengan menggunakan Formula TPI 
 
         Secara grafik,  Treynor’s performance index untuk reksadana (portfolio) p,  
atau  adalah  suatu ukuran berupa slope garis R terhadap portfolio, seperti 
tampak pada Gambar 4.  Pada gambar diperlihatkan bahwa  reksadana Sequoia 
lebih menarik (lebih diinginkan) dibandingkan  Reksa dana Magellan karena 
Sequoia memperoleh lebih banyak premi risiko per satu unit risiko sistematik; 
yakni, TPI

pTPI

Sequoia = 0.0725 > 0.0665 = TPIMagellan 

 

Gambar 4 Perbandingan Treynor’s Performance Index (TPI)  
                  untuk Dua Aktiva  Sequoia dan Magellan 
 

Rata-rata 
tingkat 

pengembalian 
(%) 

 
    

13.47 
 
 

   ri      8.79 
    
 
 

             
            R=5.17 

 
 
 
 

                     0 

         Magellan 

Sequoia 

0..0665 0.0725 

                              0.5     1.25 
               Beta

 
 
 
Senarai atau daftar  hubungan tingkat  risiko dan pengembalian  dari “20 reksa 
dana yang sama” dari Tabel 3  dapat disusun seperti Tabel 4.  Namun kedua 
Tabel berbeda karena Tabel 3 disusun berdasarkan  statistic SPI (Sharpe’s 
Performance Index) sedangkan Tabel 4 adalah berdasarkan statistic TPI 
(Treynor’s Performance Index). 
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Perbandingan  Pengukuran Kinerja Reksadana Dengan Sharpe’s Performance 
Index (SPI) dan Treynor’s Performance Index (TPI) 
 
          Pengukuran kinerja reksa dana dengan indeks kinerja TPIp serupa dengan 
indeks SPIp ; dua-duanya  membagi besarnya premi risiko aktiva dengan 
besarnya risiko. Serupa tetapi berbeda karena menggunakan pengukur risiko 
yang tidak sama.  Sharpe mengukur peringkat kinerja reksadana berdasarkan 
dominasi pada CML’s standard-deviation-and-return space. Lihat grafik  ruang risk-
return 23 reksadana pada  Gambar 1 dan SPI tiga reksadana pada Gambar 2. 
     
         Sementara Treynor mengukur kinerja reksadana berdasarkan reksadana 
yang dominant pada  CAPM’s beta-and-return space, lihat Gambar 3. Kedua 
macam pengukuran mengasumsikan secara implicit bahwa uang secara bebas 
dapat dipinjam dan dipinjamkan pada tingkat bunga R. Asumsi ini diharuskan 
untuk menentukan garis investasi yang menguntungkan dengan tolok ukur R 
dan memungkinkan  pengelompokan reksadana  menurut  kelompok risikonya 
(sesuai risk class). Silahkan membandingkan peringkat reksadana pada Tabel 3 
dan Tabel 4, akan segera terlihat  bahwa  meskipun pengukuran risiko yang 
digunakan berbeda, namun pengukuran kinerja berdasarkan kedua pendekatan 
(SPI dan TPI) menghasilkan peringkat yang cenderung sama. 
 
 Data pada Tabel 3 dan Tabel 4 dalam berbagai hal adalah sama;  hanya 5 
dari 20 reksadana pada Tabel 4 yang skor TPI-nya lebih tinggi dari S&P500 Stock 
Index. Studi ilmiah lain yang pernah dilakukan, dengan menggunakan sample 
yang lebih besar dari berbagai macam reksadana dengan sample periode yang 
berbeda juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Kelihataannya  gaji manajer 
reksadana dan biaya-biaya manajemen professional tidak memberikan 
kontribusi kepada pengembalian bagi pemegang saham, oleh karena 
pengeluaran-pengeluaran ini tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat 
pengembalian reksadana. 
 
 
 
V.  Keunggulan Investasi Pada Reksadana 
 
           Berdasarkan analisis kinerja reksadana dapat disimpulkan bahwa investor 
dapat mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan  risiko 
yang lebih rendah,  jika seandainya menginvestasikan dananya dengan 
melakukan seleksi secara acak. Inilah sebabnya mengapa  reksadana indeks 
berkembang dengan sangat cepat pada tahun 1980an.  Index funds mempunyai 
tujuan investasi  pada saham yang sama dan pada proporsi yang sama yang 
digunakan untuk menghitung  indeks pasar saham umum,  ini dilakukan untuk  
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Tabel 4         Statistik Risiko dan Pengembalian  Semiannual  
                      20 Reksadana   Berdasarkan   Nilai   TPI  
 Average 

semiannual 
return 

 
 
    Beta 

Risk 
Premium, 

r - R 

Treynor’s 
Performance 
Index (TPI) 

Sequoia 0.0879 0.4990 0.0362 0.0725 
Fidelity Magellan Fund 0.1347 1.2493 0.0830 0.0665 
Sigma Trust Shares 0.1048 0.8560 0.0531 0.0621 
Mutual Shares 0.0877 0.6614 0.0360 0.0544 
Franklin Income Fund 0.0728 0.4340 0.0211 0.0486 
IDS Growth 0.1115 1.5004 0.0598 0.0399 
American Balanced 0.0760 0.6105 0.0243 0.0397 
Wellington 0.0755 0.6286 0.0238 0.0379 
Dreyfus 0.0706 0.6780 0.0189 0.0279 
IDS Investors’ Stock 0.0764 0.8894 0.0247 0.0278 
Putnam Investors 0.0833 1.1606 0.0316 0.0272 
Vanguard Index 0.0760 0.9587 0.0243 0.0254 
Kemper Total Return 0.0736 0.9249 0.0219 0.0237 
Oppenheimer Special 0.0684 0.8498 0.0167 0.0197 
Pioneer 0.0659 0.9393 0.0142 0.0151 
Wellesley Income 0.0529 0.4644 0.0012 0.0026 
Keystone Income K-1 0.0520 0.5213 0.0003 0.0006 
IDS Investors’ Mutual 0.0501 0.5210 - 0.0016 - 0.0030 
Composite Bond and Stock 0.0497 0.5720 - 0.0020 - 0.0034 
Oppenheimer High Yield 0.0435 0.4141 - 0.0082 - 0.0197 
 
 
mendapatkan tingkat pengembalian sama dengan rata-rata pasar.  Indeks 
S&P500 adalah indeks pasar atas mana  beberapa  reksadana indeks dikaitkan. 
       
         Tidak semua reksadana  berkinerja lebih buruk jika dibandingkan dengan 
hasil  naïve buy-and-hold strategy. Lagi pula reksadana dapat memberikan jasa 
yang berharga bagi banyak investor  (Lihat Kotak 3). 
 
         Pengurangan risiko hasil diversifikasi  investasi pada reksadana adalah 
cukup significant  karena itu tidak boleh diabaikan.  Semua reksadana biasanya 
dapat mengurangi risiko hingga batas risiko sistimatis dari fluktuasi pasar.  Rata-
rata pengembalian reksadana jangka panjang selalu lebih tinggi dari bunga 
tabungan  yang ddijamin  oleh FDIC.  Investor menerima tambahan 
pengembalian untuk kompensasi  risiko jika tidak mereka terpaksa melikuidasi  
aktivanya dalam periode tertekannya harga.  Reksadana dapat juga membuat 
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investor tetap bertahan pada aktiva dengan  risiko yang sesuai dengan  
pilihannya. 
 
Kotak 3 
 
COMPUTATION : John Smith’s Mutual Fund Decision 
 
Misalkan seorang investor bernama John Smith mempunyai dana $9000 untuk 
diinvestasikan.  Seandainya Smith hanya membeli saham dalam round lots 
(untuk menghindari biaya komisi odd-lot yang lebih mahal) dan harga rata-rata 
saham  adalah $30 per lembar,  Smith mungkin sebaiknya disarankan investasi 
pada  reksadana.  Investor seperti Smith secara sendirian, dapat membeli saham 
round lots  hanya  untuk tiga macam saham, seperti berikut: 
 
Biaya 100 lembar round lot = $30 per lembar x 100 lembar = $3000 
 

               Jumlah round lots = lots round 3
lot roundper  $3000

investasi $9000
=  

 
Oleh karena terlalu sedikit sekuritas yang didiversifikasi secara memadai,  Smith 
sebaiknya memilih reksadana sebagai wacana investasinya. Dengan demikian 
dia dapat  melakukan diversifikasi yang hasilnya lebih baik. 
 
 
 
 
 
 
VI  Reksadana di Indonesia 
 
Pengelompokan reksadana yang diperdagangkan di pasar modal  Indonesia 
sekarang ini pada dasarnya  dikelompokkan atas ; reksadana saham, reksadana 
pasar uang, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap.  
Perkembangan reksadana Indonesia berdasarkan total nilai aktiva bersih, dan 
per jenis reksadana semenjak  1996 hingga  April 2003 dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5      Total Nilai Aktiva Bersih Reksadana  Indonesia 
          (Berdasarkan Jenis Reksa dana) 

 Reksa Dana (Rp milyar) 
Periode Saham Campuran Pasar Uang Pendapatan 

Tetap 
Jumlah 

1996 519,29 349,57 15,61 1.897,86 2.782,32 
1997 590,37 862,37 25,39 3.438,46 4.196,60 
1998 539,00 521,50 37,70 1.849,00 2.922,20 
1999 926,50 728,70 575,20 2.743,70 4.974,10 
2000 560,44 649,93 1.243,63 3.061,95 5.515,95 
2001 490,90 635,26 2.217,11 4.660,49 8.003,76 
2002 302,27 7.180,60 1.794,87 37.336,10 46.613,84 
2003 402,27 7.856,22 3.734,37 57.484,87 69.477,72 
      
2004      
      
Januari 478,30 8.219,19 3.611,39 59.897,91 72.206,79 
Februari 504,73 8.761,30 3.570,67 63.323,49 76.160,19 
Maret 494,41 9.011,28 1.912,18 67.058,46 78.476,33 
April 541,27 9.562,49 1.829,24 72.003,60 83.936,60 
Mei 645,06 10.332,27 1.930,26 73.296,36 86.203,95 
Juni 707,93 11.051,19 1.961,23 73.656,15 87.376,50 
Juli 765,63 12.041,72 2.157,11 76.899,37 91.863,83 
Agustus 866,28 11.957,59 2.324,09 80.581,33 95.729,29 
September 1.019,40 11.367,07 2.559,25 82.195,61 97.141,32 
Oktober 1.222,75 10.829,03 3.072,56 85.048,06 100.172,40 
Nopember 1.610,53 9.909,64 3.730,61 88.666,73 103.917,51 
Desember 1.891,47 9.438,97 4.648,35 88.059,04 104.037,82 
      
2005      
      
Januari 2.266,98 9.421,34 5.562,91 92.879,01 110.130,24 
Februari 2.952,22 8.909,18 6.676,61 95.183,01 113.721,02 
Maret 4.533,59 10.721,36 8.196,19 81.813,73 105.264,87 
April 4.589,91 13.884,05 7.960,86 60.016,12 86.450,94 
Mei 5.046,53 12.828,57 8.126,00 58.929,43 84.930,13 
Juni 5.032,07 11.742,14 8.329,00 58.190,61 83.293,83 
Juli 5.363,50 11.670,09 8.909,98 53.121,94 79.065,54 
Agustus      
September      
Oktober      
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Selanjutnya jika perhatian difokuskan hanya pada reksadana saham, secara 
statistik reksadana saham per Juli 2005 adalah terlihat seperti pada Tabel 6. 
 

Tabel 6  Reksadana Saham  Juli 2005 
No Nama Pemegang Saham 

(unit penyertaaan) 
Aktiva Nilai 

Kewajiban 
Aktiva 
Bersih 

Saham 
beredar 

NAB 
Per Unit 

 Asg Ind. Total  Rp juta Rp juta Rp juta Unit P Rp 
1. ABN Amro Dana       
     saham 

15 364 379 35358,64 1845,11 33513,52 14.706.998,00 2.278,75 

2. Arjuna 3 241 244 327,41 41,15 286,25 475.754,00 601.68 
3.  Bahana Dana Prima 12 1311 1323    144.719,21 19.383,14 125.336,07 33.074.648,00 3.789,49 
4.  Big Nusantara 0 141 141 10.012,99 2.703,34 7.309,65 12.008.606,00 608,70 
5.  Big Palapa 0 991 991 6.016,66 914,45 5.102,21 6.338.436,00 804,96 
6.  Bima 2 174 176 147,98 24,36 123,62 211.866,00 583,47 
7.  BNI Berkembang 0 661 661 111.111,48 10.313,22 100.798,26 57.320.016,00 1.758,52 
8   Citireksadana Ekuitas 7 1820 1827 180.781,87 4.962,43 175.819,44 52.946.769,00 3.320,68 
9.  Dana Megah Kapital 0 1021 1021 97.259,50 9.825,71 87.433,79 50.120.637,00 1.744,47 
10. Dana sentosa 5 117 122 5.881,08 250,62 5.630,47 4.251.833,00 1.324,24 
11. FS IndoEquity Sect.       
      Fund 

0 1297 1297 180.480,98 6.933,66 173.547,32 141.901.079,00 1.233,02 

12. Mandiri Investa        
      Atraktif 

0 1 1 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000.000,00 1.000,00 

13. Manulife Dana Saham 2 3915 3917 469.427,48 20.968,68 448.458,80 170.836.635,00 2.625,07 
14. Master Dinamis  14 608 622 2.414,46 43,97 2.370,49 1.728.268,00 1.371,60 
15. Mawar 26 925 951 72.804,41 2.264,56 70.539,86 32.127.646,00 2.195,61 
16. NAM Investasi 
      Agresif 

1 264 265 45.666,74 1.749,70 43.917,05 42.595.361,00 1.031,03 

17. Niaga saham 0 0 0 124.30 89,30 35,00 0,00 0,00 
18 . Nikko Saham   
       Nusantara 

0 1 1 8.523,69 464,86 8.058,83 8.446.444,61,00 954,11 

19.  Panin Dana Maksima 10 785 795 68.969,93 2.412,33 66.557,61 8.965.486,00 7.423,76 
20.  Phinisi Dana Saham 4 1053 1057 99.271,94 3.090,98 96.180,96 20.467.299,00 4.699,25 
21. Platinum Saham 0 221 221 141.469,39 14.299,74 127.169,64 64.959.084,00 1.957,69 
22. Rencana Cerdas 14 2333 2347 57.335,00 3.795,04 53.539,96 17.517.578,00 3.056,36 
23. Saham BUMN 0 20 20 6.512,13 1.017,31 5.494,82 5.435.8000,00 1.010,86 
24. Schroder Dana 
      Istimewa 

31 4298 4329 725.732,70 20.068,71 705.663,99 558.243.714,00 1.264,08 

25. Shroder Dana Prestasi 
      Plus 

67 13033 13100 2.993.105,33 64.417,31 2.928.688,02 513.572.483,00 5.702,58 

26. SiDana Saham 3 328 331 90.406,69 3.451,10 86.955,59 8.253.711,00 10.535,33 
                              TOTAL 216 35923 36139 5.558.861,98 195.330,77 5.363.531,21 1.831.506,61  

 
 
Berdasarkan data pada Tabel 6 kita akan memilih 3 dari  antara 26 reksadana 
yang di perdagangkan di pasar modal Indonesia sekarang ini, untuk dijadikan 
sebagai obyek analisis atau obyek penelitian.   Berikut ini adalah ajang aplikasi 
penilaian kinerja reksadana dengan menggunakan SPI  (Sharpe’s Performance 
Index) dan TPI  (Treynor’s Performance Index ) untuk reksadana ABN Amro 
Saham, Bahana Dana Prima, dan Citireksadana Ekuitas. Nilai aktiva bersih per 
saham per Juli 2005 secara berturut-turut adalah:  Rp2.278,75,  Rp3.789,49,  dan 
Rp3.320,68. 
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Formula dan Variabel-variabel yang Harus Dikumpulkan 
 
 Berdasarkan definsi Sharpe’s Performance Index sebagaimana telah 
dikemukakan sebelumnya  maka:             
 
“ The risk premium per unit standard deviation, or SPI, is simply the formula for    
   calculating the slope of a line in risk-return space that starts at point R. 
 

           SPI = 
σreturn ofrateofdeviation   standard  sasset'

Rreturn   of  rate  risklessreturn  of  rate  average  sAsset' −
 

 

                 = 
deviation standard

premiumrisk                                                          

 
   SPI can logically be used to rank the desirability  of portfolios, but not 
   individual assets (which still contain their diversifiable risk)” 
 
Oleh karena itu untuk menggunakan rumus SPI kita harus terlebih dahulu 
mengumpulkan data tentang: 
 

1. Tingkat pengembalian rata-rata aktiva (reksadana) 
2. Tingkat pengembalian investasi bebas risiko R, biasanya bunga deposito 

bank pemerintah. 
3. Standard deviasi pengembalian aktiva (reksadana) 

 
 
Sementara  definisi indeks kinerja menurut Treynor yang disingkat TPI adalah: 
 
“Treynor’s single-parameter investment performance index number for ranking 
purposes is defined by 

 
 

 
p

p

portfolio
fort   coefficien beta

Rinterest 
of rate

riskless

return of
rate avarage

sportfolio'

TPI

−

=

 
TPI can be used to rank the desirability of portfolios and individual assets 
together, since diversifiable risk  is ignored” 
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atau  
 
                  rp,t  =  ap +bprm,t +ep,t                                                                                                      

 
oleh karena itu perlu dikumpulkan data: 
 
                rp,t  = tingkat pengembalian portofolio p selama periode t 
                rm,t  = tingkat pengembalian pasar selama periode t 
                ep,t = unexplained residual return for portfolio p in period t 
                 ap = regression line’s intercept term for portfolio p 
                bp = beta coefficient for portfolio p, a measurable of the portfolio’s 
                           undiversifiable systematic risk. 
 
Pengumpulan Data 
 
Sesuai dengan reksadana yang dijadikan obyek penelitian,  yang dipilih dari 
ratusan reksadana yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, dan data 
actual  menyangkut reksadana yang bersangkutan yang dikumpulkan, kiranya 
kinerja reksadana (atau kinerja si manejer reksadana) dapat dievaluasi apakah 
dibawah rata-rata atau diatas rata-rata. 
 
VII. Penutup  
 
Baik dengan menggunakan indeks “Sharpe’s performance index”  maupun 
maupun dengan menggunakan  “Treynor’s performance index “ calon investor 
dapat menggunakannya untuk menyusun peringkat kinerja reksadana untuk 
selanjutnya digunakan untuk memilih reksadana yang akan dijadikannya 
sebagai wacana investasi. Manejer investasi yang mengelola reksadana dapat 
juga menggunakan kedua index ini untuk intropeksi diri, atau untuk 
memperbaiki kinerjanya sendiri.  Ratusan saham di perdagangkan di Bursa Efek 
Jakarta juga di Bursa Efek Surabaya, selain itu ratusan reksadana juga 
diperdagangkan over-the-counter  atau diluar bursa yang dapat dipilih untuk 
wacana investasi. Kepada pembaca dipersilahkan  berinvestasi, semoga berhasil. 
Good luck ! 
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