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ABSTRAK 

HARY SUDARSONO. Analisis Komparasi Kinerja Reksa Dana Saham Di 

Indonesia Dengan Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, dan Jensen Pada 

Periode 2010-2014. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja reksa 

dana saham di Indonesia dengan menggunakan metode Sharpe RVAR, Treynor 

RVOL, dan Jensen Alpha. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana tingkat 

risiko berpengaruh terhadap tingkat pengembalian reksa dana, nilai beta reksa dana 

pada periode 2010 sampai 2014 serta bagaimana reksa dana saham berkinerja 

terhadap IHSG sebagai benchmarknya. Data yang digunakan adalah Nilai Aktiva 

Bersih. (NAB) 35 reksa dana yang beroperasi pada periode 2010 sampai 2014, SBI 

sebagai risk free, dan IHSG risk market. Analisis yang digunakan menggunakan 

Kruskall-Wallis. Hasilnya menunjukan tingkat risiko berpengaruh secara positif 

terhadap pengembalian reksa dana saham pada periode 2010 sampai 2014, selain 

itu mayoritas reksa dana yang beroperasi pada periode 2010 sampai 2014 memiliki 

kinerja dibawah benchmarknya yaitu IHSG dan dari dari semua reksa dana tersebut 

tidak ada satupun reksa dana yang memiliki kinerja lebih baik dari IHSG jika dilihat 

menggunakan masing masing metode, dan pada pengujian Kruskall-Wallis bahwa 

tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan atas hasil kinerja portofolio reksa 

dana dalam suatu periode, atau dapat dikatakan sama. 

Kata kunci: kinerja reksa dana saham, sharpe, treynor, jensen, IHSG, risiko, 

pengembalian 
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ABSTRACT 

HARY SUDARSONO. Analysis Of Differences In Equity Mutual Fund 

Performance Based On Sharpe’s, Treynor’s, And Jensen’s Methods In 2010-2014 

Periods. Faculty Of Economy State University of Jakarta. 2016. 

This research aims to determine whether there is any difference in the performance 

of equity mutual funds in Indonesia using RVAR Sharpe’s, RVOL Treynor’s, and 

Jensen Alpha methods. In addition to determine how the level of risk affect the 

returns of mutual funds, beta value of mutual fund in 2010 until 2014 and how the 

equity fund performance on JCI as the benchmark. The data used is net asset value 

(NAV) of 35 mutual funds operating in the 2010 until 2014 period, SBI as risk free, 

and JCI as market risk. The analysis using the Kruskal-Wallis. The results show 

that risk positively effected the return of equity funds in the period 2010 until 2014, 

in addition the majority of mutual funds operating in the 2010 until 2014 period 

had performance below benchmark and there is no mutual funds performed better 

than JCI when viewed using each method, and Kruskal-Wallis test show there is no 

significant difference on the result of the performance of a portfolio of mutual funds 

during the period, or it can be said the same. 

Keywords: equity mutual fund, sharpe, treynor, jensen, JCI, risk, return 
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