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ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DAN 

KONVENSIONALPERIODE 2012-2014 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 1) Perbedaan kinerja reksadana syariah dan 
konvensional (dilihat dari return dan risikonya), 2) Perbedaan kinerja reksadana syariah dan konvensional 
(dilihat dari Sharpe indeks dan Treynor indeks), 3) Perbedaan kinerja reksadana dan konvensional (dilihat 
daei Jensen Alpha). Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode perbandingan terhadap sampel 
yang ditentukan peneliti selama bulan Januari 2012 sampai Desember 2014. Sampel penelitian adalah jenis 
reksadana syariah dan konvensional terbaik selama 3 tahun terakhir. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan uji beda independent sample t-test dengan menggunakan program Statistical Product and 
Service Solution (SPSS) ver. 17.0, sedangkan data yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit 
Penyertaan (NAB/Unit), Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta 
data Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) bulanan periode 2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa kinerja reksadana syariah dan konvensional tidak berbeda secara signifikan. Secara bisnis kinerja 
reksadana syariah tidak kalah menguntungkan dengan reksadana konvensional, dan secara religious lebih 
dapat dipertanggungjawabkan, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Kata kunci: Kinerja, reksadana, risk dan return, Sharpe indeks, Treynor indeks, Jensen Alpha. 

 

ABSTRACT 

This study aims to find out about 1) The difference in the performance of mutual funds Islamic 
and conventional (as seen from the return and risk), 2) The difference in the performance of mutual 
funds Islamic and conventional (seen from Sharpe index and Treynor index), 3) The difference in the 
performance of mutual funds and conventional (seen Daei Jensen Alpha). The method used in this 
research method of comparison to the determined sample of researchers during the month of January 
2012 to December 2014. The sample was kind of Islamic and conventional mutual funds best for last 3 
years. Hypothesis testing is done by using different test independent sample t-test using the program 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) ver. 17.0, while the data used is the Net Asset Value per 
Unit (NAV / Unit), Jakarta Islamic Index (JII) and the Composite Stock Price Index (CSPI) and the data 
on Interest Rate of Bank Indonesia (SBI) monthly 2012-2014. These results indicate that the performance 
of Islamic and conventional mutual funds do not differ significantly. In the business performance of 
Islamic mutual funds are not less favorable to conventional mutual funds, religious and more accountable, 
because according to Islamic principles. 

Keywords: Performance, mutual funds, risk and return, Sharpe index, Treynor index, Jensen’s Alpha. 
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1. PENDAHULUAN 

Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia menjadi fenomena yang menarik dan 

menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Praktek kegiatan 

ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi 

sebagai salah satu komponennya nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam 

untuk turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal. Menanggapi adanya 

peluang pangsa pasar yang belum tersentuh oleh reksadana konvensional, maka para pelaku pasar 

di bidang investasi meluncurkan jenis investasi reksadana yang berbasis syariah, yaitu yang sering 

dikenal dengan nama reksadana syariah. Yang membedakan reksadana syariah dengan reksadana 

konvensional adalah bahwa dalam mengelola portfolio investasinya, reksadana syariah tidak hanya 

mempertimbangkan return atau tingkat pengembalian dari investasinya semata, namun juga 

mempertimbangkan kehalalan dari instrumenakan dibelinya, yaitu bukan merupakan instrumen 

yang menghasilkan riba, gharar dan maysir. 

Hadirnya reksadana konvensional dan reksadana syariah akan semakin menambah 

beragamnya instrumen investasi yang tersedia bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka 

tujuan reksadana yang berusaha membantu dan memobilisasi pemodal kecil atau individual untuk 

melakukan investasi di pasar modal dapat segera terwujud, dengan semakin banyaknya pihak yang 

dapat ikut serta dalam berbagai ragam investasi sesuai dengan tujuan investasi dan nilai-nilai yang 

dipegang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian tentang “Analisi Perbedaan Kinerja 

Reksadana Syariah dan Konvensional Periode 2012-2014”. 

 

2. METODE 

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja reksadana menggunakan metode Sharpe 

Index, Treynor Index, dan Jensen’s Alpha. 

a. Pengukuran Variabel 

a) Return Reksadana 

Return reksadana adalah perubahan nilai reksadana ditambah income, beberapa dividen, 

ataupun bunga yang terjadi selamaperiode kinerja. Return reksadana mencerminkan 

kinerja suatu jenis reksadana. 

𝐑𝐑𝐑𝐑 = 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵−𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵−𝟏𝟏
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵−𝟏𝟏

  Ri Bulanan = ∑ Ri Harian 

Dimana: 

Ri  = actual return dari reksadana i 

NABt  = nilai aktiva bersih pada waktu t 

NABt-i  = nilai aktiva bersih pada waktu sebelumnya 
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b) Risiko Reksadana 

Risiko reksadana adalah konsekuensi yang ditanggung oleh nasabah ketika terdapat 

kerugian yang dilakukan oleh Manajer Investasi (MI) dalam pengolahan dana. 

 

𝝈𝝈 = �𝛔𝛔𝟐𝟐 = 
�∑(𝑹𝑹𝑹𝑹 − 𝑹𝑹𝑹𝑹)𝟐𝟐

𝐧𝐧 − 𝟏𝟏
 

Dimana: 

σ  = Standar deviasi 

σ2 =  Variance 

Ri = Actual return dari reksadana i 

Ri  = Rata-rataactual return reksadana i 

n-1  = jumlah hari dikurangi 1 

 

b. Kinerja Reksadana Syariah dan Konvensional 

a) Sharpe Index 

Pengukuran dengan metode Sharpe didasarkan atas apa yang disebut premium atas risiko 

atau risk premium. Risk premium adalah perbedaan (selisih) antara rata-rata kinerja yang 

dihasilkan oleh reksadana dan rata-rata kinerja investasi yang bebas risiko (risk free asset). 

Standar deviasi merupakan risiko fluktuasi reksadana yang dihasilkan karena laba yang 

dihasilkan berubah-ubah.Formulasinya sebagai berikut : 

 

Si =
(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)

𝜎𝜎 𝑅𝑅𝑅𝑅
 

Dimana: 

Si  = Sharpe index reksadana i pada waktu i 

Rit  = Return reksadana i pada waktu i 

Rft  = Return risk free rate pada waktu t 

σi   = Standar deviasi reksadana i pada waktu t 
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b) Treynor Index 

Metode Treynor digunakan untuk mengukur besarnya premi risiko per beta 

portofolio, apabila beta portofolio berubah satu satuan semakin positif nilai indek 

Treynor maka semakin bagus pula kinerja portofolio. Pengukuran metode Treynor 

diformulasikan sebagai berikut : 

𝑇𝑇𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝛽𝛽𝑅𝑅𝑅𝑅
 

Dimana: 

Ti  = Treynor Index reksadana i pada waktut 

Rit  = Return reksadana i pada waktu i 

Rft  = Return risk free rate pada waktu t 

βi  = Beta reksadana i pada waktu t 

 

c) Jensen’s Alpha 

Metode Jensen menggunakan faktor beta dalam mengukur kinerja investasi suatu 

portofolio yang didasarkan atas pengembangan Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

Pengukuran dengan metode Jensen menilai kinerja manajer investasi didasarkan atas 

seberapa besar manajer investasi tersebut mampu memberikan kinerja atas kinerja pasar 

sesuai risiko yang dimilikinya. Hasil pengukuran metode Jensen dalam bentuk α positif yang 

semakin tinggi akan semakin baik kinerja dari suatu reksadana. Formulasi metode Jensen 

adalah sebagai berikut : 

 

Rit– Rft = αp + βp (Rmt – Rft) + µt1 

Dimana: 

Rii  = Return Reksadana i pada waktu t 

Rit  = Return risk fee rate pada waktu t 

αp  = Jensen’s Alpha 

βp  = Resiko sistematik dari portofolio p 

Rmt = Return pasar portofolio pada waktu t 

µt  = Error termpada waktu 
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Dimodifikasi dari Jurnal : 
1) Vince Ratnawati Judul Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional 
2) Cahyaningsih Judul Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional 
3) Lidia Desiana Judul Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensiona 
4) Susilatri Judul Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional 

                                                            



3. HASIL DAN PEMBAHASAAN 

3.1 Hasil 

Hasil data reksadana syariah dan konvensional menggunakan metode Sharpe 

Index, Treynor Index dan Jensen’s Alpha adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Beda Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional 

Berdasarkan Retun, Risiko, Sharpe Index, Treynor Index, dan Jensen’s Alpha 

  Reksadana 
Syariah 

Reksadana 
Konvensional 

Return 0,0097 0,0194 
Risiko  0,1024 0,0839 
Sharpe Ratio -0,8747 -4,8749 
Treynor Ratio -0,1288 1,2517 
Jensen Ratio -0,0411 -0,0578 

 Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata return 

reksadana syariah sebesar 0,0097 dan reksadana konvensional sebesar 0,0194. Rata-rata 

risiko reksadana syaiah sebesar 0,1024 dan reksadana konvensional sebesar 0,0839. 

Sharpe ratio reksadana syariah sebesar -0,8747, sedangkan reksadana konvensional 

sebesar -4,8749. Treynor ratio reksadana syariah sebesar -0,1288, dan reksadana 

komvensional sebesar1,2517. Jensen ratio sebesar -0,0411 dan reksadana konvensional 

sebesar -0,0578. Secara absolut, rata-rata kinerja reksadana syariah dan retsadana 

konvensional berdasarkan tingkat return, risiko, sharpe ratio, treynor ratio dan jehsen 

ratio adalah berbeda. 
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Tabel 3.2 

Independent Sample T-Test 

  

Levene’s Test for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sign T 

Sign 

(2-

tailed) 

Return  

Equal variances 

assumed 
0,163 0,689 0,64 0,526 

Equal variances 

not assumed   
0,654 0,517 

Risiko  

Equal variances 

assumed 
0,652 0,424 -0,0897 0,375 

Equal variances 

not assumed   
-0,9 0,374 

Sharpe Ratio 

Equal variances 

assumed 
2,928 0,095 -1,082 0,286 

Equal variances 

not assumed   
-1,252 0,223 

Treynor Ratio 

Equal variances 

assumed 
4,001 0,052 1,442 0,157 

Equal variances 

not assumed   
1,661 0,11 

Jensen Ratio 

Equal variances 

assumed 
0,296 0,589 -0,49 0,627 

Equal variances 

not assumed 
    -0,485 0,631 

  Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016 

 

Ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan, yaitu menguji dahulu asumsi 

apakah variance return kedua sampel tersebut sama (equal variance assumsed) atau berbeda 

(equal variance not assumed) dengan melihat levene test. Setelah mengetahui apakah variance 

sama atau tidak, langkah kedua adalah melihat nilai t-test untuk menentukan apakah 

terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan. 

Untuk mengetahui varians identic atau tidak dengan hipotesis sebagai berikut: 

 

 5 



Ho = variance antara reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah sama. 

Ha = variance antara reksadana syariah dan reksadana konvensional adalahberbeda. 

Pengambilan keputusan : 

Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima jadi variance sama. 

Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak  jadi variance tidak sama. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa nilai return F hitung levene test sebesar 

0,163 dengan tingkat signifikansi 0,689 , probabilitas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

0,689 > 0,05 maka H0 diterima jadi memiliki variance yang sama. Dengan demikian 

analisis uji beda t-test menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari output SPSS 

terlihat bahwa nilai t pada equal variance assumed adalah 0,640 dengan probabilitas 

signifikan 0,526. Nilai risiko F hitung levene test sebesar 0,652 dengan tingkat 

signifikansi 0,424, probabilitas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 0,652> 0,05 maka H0 

diterima jadi memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test 

menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari output SPSS terlihat bahwa nilai t pada 

equal variance assumed adalah -0,897 dengan probabilitas signifikan 0,375. Nilai sharpe ratio 

F hitung levene test sebesar 2,928 dengan tingkat signifikansi 0,095, probabilitas 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa 0,095 > 0,05 maka Ha diterima jadi memiliki variance yang 

sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test menggunakan asumsi equal variance assumed. 

Dari output SPSS terlihat bahwa nilai t pada equal variance assumed adalah -1,082 dengan 

probabilitas signifikan 0,286. nilai treynor ratio F hitung levene test sebesar 4,010 dengan 

tingkat signifikansi 0,052, probabilitas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 0,052 > 0,05 maka 

Ha diterima jadi memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test 

menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari output SPSS terlihat bahwa nilai t pada 

equal variance assumed adalah 1,442 dengan probabilitas signifikan 0,157. Nilai Jensen ratio 

F hitung levene test sebesar 0,296 dengan tingkat signifikansi 0,589, probabilitas 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa 0,589 > 0,05 maka H0 diterima jadi memiliki variance yang 

sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test menggunakan asumsi equal variance assumed. 

Dari output SPSS terlihat bahwa nilai t pada equal variance assumed adalah -0,0490 dengan 

probabilitas signifikan 0,627. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata perbedaan kinerja 

reksadana syariah dan konvensional berdasarkan tingkat return, risiko, sharpe index, treynor 

index dan jensen’s alpha tidak berbeda secara signifikan. 
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3.2 PEMBAHASAN 

Rudiyanto (2013:115) menyatakan bahwa evaluasi terhadap kinerja merupakan 

salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih reksadana yang menjadi 

tujuan investasi. Dengan mengevaluasi kinerja reksadana kita dapat mengukur risiko 

menghitung potensi keuntungan yang mungkin diperoleh dalam investasi tersebut. 

Hasil analisis berdasarkan return, risk, Sharpe Index, Treynor Index dan Jensen’s 

Alpha, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kinerja reksadana syariah dan konvensional. Hasil analisis ini sesuai dengan 

penelitian Susilatri, Vince Ratnawati dan Ningrum Khairani (2014) yang meneliti 

mengenai perbandingan kinerja reksadana syariah dan konvensional dengan 

menggunakan Sharpe Index, Treynor Index dan Jensen’s Alpha, menunjukkan bahwa secara 

statistik tidak terdapat perbedaan kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional 

dilihat dari return dan risiko, Sharpe Index, Treynor Index dan Jensen’s Alpha. 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja reksadana syariah dan 

konvensional mengindikasikan bahwa reksadana berbasis syariah tidak kalah 

menguntungkan jika dibandingkan dengan reksadana konvensional. Munculnya 

reksadana syariah dalam perekonomian membawa angin segar bagi para investor muslim, 

karena merupakan alternatif berinvestasi yang aman yang didalamnya tidak mengandung 

unsur riba, gharar dan maysir. Dalam menjalankan kegiatan investasi dan operasionalnya, 

reksadana syariah berlandaskan pada prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan 

sunnah, sehingga tidak sedikit investor yang tertarik untuk menginvestasikan dananya. 

Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana syariah dan 

reksadana konvensional tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. 

Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang investasi di 

reksadana. Reksadana belum mampu memberikan pengaruhmya terhadap perekonomian 

di Indonesia. Dana masyarakat mempunyai peran penting dalam proses pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Selain berfungsi sebagai modal utama, dana masyarakat yang 

berasal dari para investor juga memiliki dampak positif yang berupa mengurangi tingkat 

ketergantungan negara terhadap pinjaman asing, baik yang berasal dari suatu organisasi 

keuangan internasional ataupun dari negara asing lainya (Nindyo Pramono, 1997:2). 
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Secara statistik reksadana syaariah dan konvensional tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan, tetapi secara umum reksadana syariah dan konvensional mempunyai 

perbedaan. Perbedaan ini terletak pada tujuan investasi, operasional, akad, transaksi, dan 

lain-lain. Pada reksadana syariah, kegiatan operasional dan pengolahan dana investor 

dikelola oleh manajer investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak 

mengandung riba, gharar, dan maysir. 

4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebgai berikut : 

1. Pengujian terhadap tingkat return reksadana syariah dan reksadana konvensional 

diperoleh rata-rata  0,0196 dan 0,0097. Pada pengujian statistik diperoleh hasil, 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara reksadana syariah dan reksadana 

konvensional. Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja reksadana syariah dan 

reksadana konvensional berdasarkan tingkat return adalah tidak berbeda. 

2. Pengujian terhadap tingkat risiko reksadana syariah dan reksadana konvensional 

diperoleh rata-rata  0,01024 dan 0,0839. Pada pengujian statistik diperoleh hasil, 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara reksadana syariah dan reksadana 

konvensional. Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja reksadana syariah dan 

reksadana konvensional berdasarkan tingkat risiko adalah tidak berbeda. 

3. Berdasarkan return, risiko, Sharpe Index, Treynor Index dan Jensen’s Alpha, bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana syariah dan reksadana 

konvensional. Artinya, bahwa reksadana syariah tidak kalah menguntungkan dari 

reksadana konvensional. 

4. Secara umum, terdapat perbedaan antara reksadana syariah dan konvensional. 

Perbedaan ini terletak pada tujuan investasi, operasional, akad, transaksi, dan lain-

lain. 
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4.2 SARAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah : 

1. Bagi investor yang hendak berinvestasi di reksadana sebaiknya mempertimbangkan 

dahulu kinerja reksadana di masa lalunya dan manajer investasinya serta memahami 

prospek reksadana agar risiko dapat diminimalkan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel untuk jenis 

reksadana serta periode penelitianya . 

3. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan dan informasi 

tentang berinvestasi melalui reksadana. 
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