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ABSTRAKSI 
Mengukur kinerja saham tidak bisa hanya dilihat dari return saja tetapi juga harus 

memperhatikan resiko yang akan ditanggung investor. Ada 3 parameter yang dapat 
digunakan untuk mengukur kinerja saham yaitu : kinerja Sharpe, kinerja Treynor dan 
kinerja Jensen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja saham yang Optimal 
dari perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rancangan analisis 
yang dilakukan menggunakan data sekunder berupa data harga saham, return saham, 
Suku Bunga Bank Indonesia (SBI), Indeks Periode 2013-2015. Ada beberapa cara 
dalam metode ini yang berhubungan dengan rumus Sharpe, Jansen dan Treynor yaitu 
return saham (Rs), Average risk free (Rf), Average return market (Rm), standard 
deviation return dan beta saham. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 
(empat) saham. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling.  

 
Kata kunci: Indeks Sharpe, Treynor, Jensen 
 
 

ABSTRACT 
Measuring stock performance can not only be seen from the return alone but 

also must pay attention to the risk that will be borne by investors. There are three 
parameters that can be used to measure stock performance: Sharpe performance, 
Treynor performance and Jensen performance. This study aims to determine the 
optimal performance of shares of Telecommunication companies in Indonesia Stock 
Exchange (BEI). The design of analysis conducted using secondary data in the form of 
stock price data, stock return, Interest Rate Bank Indonesia (SBI), Index Period 2013-
2015. There are several ways in this method that relate to Sharpe, Jansen and Treynor 
formulas namely stock return (Rs), Average risk free (Rf), Average return market (Rm), 
standard deviation return and beta share. The number of samples in this study as 
many as 4 (four) shares. The sample was obtained by using purposive sampling 
technique. 

 
Keywords: Sharpe Index, Treynor, Jensen. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Telekomunikasi saat ini menjadi 
komoditas yang penting dalam 
kehidupan masyarakat. Perusahaan 
telekomunikasi, merupakan salah satu 
perusahaan yang  paling dinamis. 
Seiring  dengan  perkembangan  
perubahan  teknologi,  berbagai macam 
produk jasa   telekomunikasi   mulai   
bermunculan dimana  banyak 
perusahaan bersaing  ketat  untuk  
kinerja  yang  optimal. 

Teknologi memudahkan aktivitas 
manusia dalam berkomunikasi dan 
bertukar informasi. Dasar 
telekomunikasi terdapat dalam undang 
undang No 36 tahun 1999 pasal 3 yaitu 
“Telekomunikasi diselenggarakan 
dengan tujuan untuk mendukung 
persatuan dan kesatuan bangsa, 
meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat secara adil dan 
merata, mendukung kehidupan 
ekonomi dan kegiatan pemerintah, 
serta meningkatkan hubunganantar 
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bangsa.” Dapat disimpulkan bahwa 
telekomunikasi sangat berperan 
penting bagi perusahaan dalam 
mengembangkan struktur ekonomi 
dimasa yang akan datang dengan 
melihat hasil investasi. 

Perusahaan telekomunikasi di 
Indonesia merupakan pasar yang 
menarik untuk investasi. Dalam 
melakukan proses investasi, seorang 
investor terlebih dahulu harus 
mengetahui konsep dasar investasi 
untuk menentukan pilihan investasi 
yang tepat guna mencapai tujuan yang 
diharapkan sehingga perlu analisa 
dalam investasi.  

Analisis investasi sering 
menghadapi masalah yaitu tentang 
penaksiran resiko yang dihadapi 
investor. Teori keuangan menjelaskan 
bahwa bila resiko investasi meningkat 
maka tingkat keuntungan yang 
disyaratkan investor semakin besar. 
Untuk mengurangi kerugian atau resiko 
investasi maka investor dapat 
berinvestasi dalam berbagai jenis 
saham dengan membentuk portofolio 
(Fabozzi, 2010).   

Peran pasar modal dalam 
menunjang perekonomian suatu 
negara dinilai semakin penting. Pasar 
modal dapat mendorong terciptanya 
alokasi dana efisien, karena dengan 
adanya pasar modal maka pihak yang 
kelebihan dana (investor) dapat 
memilih alternatif investasi yang 
memberikan return yang paling optimal 
(Tandelilin, 2007). Orang mulai 
melakukan transaksi ekonomi melalui 
berbagai cara, salah satunya yaitu 
dengan menginvestasikan harta atau 
uangnya melalui pasar modal. Melalui 
pasar modal memungkinkan investor 
untuk melakukan diversifikasi investasi, 
yaitu dengan membentuk kinerja 
saham sesuai dengan risiko yang 
mampu ditanggung oleh investor dan 
tingkat return yang diharapkan.  

Hakikat pembentukan kinerja 
saham adalah untuk mengurangi risiko 
dengan cara diversifikasi, yaitu 
mengalokasikan sejumlah dana pada 
berbagai alternatif investasi yang 
menguntungkan. Dalam teori portofolio 
adalah bagaimana melakukan 

pemilihan portofolio dari sekian banyak 
aset, untuk memaksimalkan return 
yang diharapkan pada tingkat risiko 
tertentu yang bersedia ditanggung 
investor. Dalam pembentukkan kinerja 
saham, investor selalu ingin 
memaksimalkan return yang 
diharapkan dengan tingkat risiko 
tertentu yang bersedia ditanggungnya, 
atau mencari portofolio yang 
menawarkan risiko terendah dengan 
tingkat return tertentu, Kinerja saham 
dikatakan efisien apabila kinerja saham 
tersebut ketika dibandingkan dengan 
kinerja saham lain mempunyai 
expected return terbesar dengan risiko 
yang sama atau memberikan risiko 
terkecil dengan expected return yang 
sama. Sedangkan kinerja saham 
optimal merupakan kinerja saham yang 
dipilih seorang investor dari sekian 
banyak pilihan yang ada pada 
kumpulan kinerja saham yang efisien.  

Mengukur kinerja saham tidak 
bisa hanya dilihat dari return saja tetapi 
juga harus memperhatikan resiko yang 
akan ditanggung investor. Dalam tahun 
60-an, beberapa alat ukur indeks 
tunggal digunakan untuk mengevaluasi 
kinerja relatif dari para manajer 
keuangan. Alat ukur evaluasi kinerja ini 
tidak menyebutkan bagaimana dan 
mengapa manajer keuangan dapat 
memiliki kinerja yang lebih baik 
maupun lebih buruk dari tolok ukur. 
Ada 3 parameter yang dapat digunakan 
untuk mengukur kinerja saham yang 
dikembangkan oleh William Sharpe, 
Jack Treynor, dan Michael Jensen. 
Ketiga pengukuran kinerja ini 
dinamakan ukuran kinerja Sharpe, 
kinerja Treynor dan kinerja Jensen. 
Ketiga model tersebut mendasarkan 
analisisnya pada return masa lalu untuk 
memprediksikan return dan resiko 
masa datang (Samsul, 2006). 

Metode Sharpe, Treynor dan 
Jensen dapat digunakan dalam 
pemilihan investasi dengan melihat 
kondisi pasar yang sedang 
berlangsung.Ketiga model itu 
mendasarkan analisisnya pada return 
masa lalu untuk memprediksi return 
dan resiko di masa datang. Metode 
Sharpe menekankan pada resiko total 
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(deviasi standar), metode Treynor 
menganggap fluktuasi pasar sangat 
berperan dalam mempengaruhi return 
(beta), sedangkan metode Jensen 
sendiri menekankan pada alpha. Jadi 
ketiga metode tersebut mempunyai 
karakteristik tersendiri dalam 
pengelolaan portofolio. 

 
1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan 
permasalahan yang telah diuraikan 
diatas, sehubungan dengan “Analisis 
Kinerja Saham dengan Metode Sharpe, 
Treynor dan Jensen pada Perusahaan 
Telekomunikasi di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2013-2015” 
maka rumusan masalah penelitian 
sebagai berikut: 

a. Bagaimana return dan resiko dari 
masing-masing saham pada 
perusahaan Telekomunikasi di 
Bursa Efek Indonesia Periode 
2013-2015. 

b. Bagaimana kinerja saham dengan 
metode Sharpe, Treynor dan 
Jensen pada perusahaan 
Telekomunikasi di Bursa Efek 
Indonesia Periode                2013-
2015. 

c. Kinerja saham mana yang paling 
baik dengan metode Sharpe, 
Treynor, dan Jensen pada saham 
perusahaan Telekomunikasi di 
Bursa Efek Indonesia Periode 
2013-2015. 
 

1.3. Batasan Masalah 
Agar pembahasan penelitian ini 

lebih terarah dan fokus pada pokok 
permasalahan, maka batasan masalah 
dalam penelitian ini ialah lebih 
ditekankan pada masalah analisis 
kinerja saham dengan Metode Sharpe, 
Treynor dan Jensen pada perusahaan 
Telekomunikasi di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2013-2015. 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok 
permasalahan yang telah diuraikan, 
maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui dan 
menganalisis nilai return dan resiko 
dari          masing-masing pada 

perusahaan Telekomunikasi di 
Bursa Efek Indonesia Periode 
2013-2015. 

b. Untuk mengetahui dan 
menganalisis kinerja saham 
dengan metode Sharpe, Treynor 
dan Jensen pada perusahaan 
Telekomunikasi di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2013-2015. 

c. Untuk mengetahui dan 
menganalisis kinerja saham mana 
yang paling baik dengan metode 
Sharpe, Treynor, dan Jensen pada 
pada perusahaan Telekomunikasi 
di Bursa Efek Indonesia Periode 
2013-2015. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Penelitian terdahulu 

Rachman, dkk (2012) dengan judul 
“Analisis Kinerja Portofolio Saham 
Subsektor Perkebunan Dengan Sharpe 
Measure, Treynor Measure, dan 
Jensen Measure” menunjukkan bahwa 
ketiga metode pengukuran kinerja 
portofolio baik Sharpe, Treynor, dan 
Jensen menunjukkan hasil yang sama 
atau adanya konsistensi terhadap 
ketiga metode tersebut.  

Sadikin (2012) dengan 
judul“Analisis Kinerja Reksa Dana 
Pasar Uang untuk Melihat Konsistensi 
Model Pengukuran Reksa Dana melalui 
Model Sharpe,Treynor Jensen Periode 
2007-2010 (Studi Kasus Reksa Dana 
Pasar Uang yang terdaftar di BEI” 
menyatakan bahwa  analisis tersebut 
terdapat signifikan antara model 
Sharpe,Treynor, Jensen. 

Simforianus,dkk (2008) dengan 
judul “Analisis Kinerja Reksa Dana 
Saham dengan Metode Raw Return, 
Sharpe, Treynor, Jensen Dan Sortino” 
menunjukkan bahwa  analisis tersebut, 
ada konsistensi kinerja reksa dana 
saham menurut raw return, metode 
Sharpe,Treynor, Jensen dan Sortino 
periode 2002-2007 dengan rata-rata 
probabilitas konsistensi sebesar 
71.50%.  

Susilowati, dkk (2016) dengan 
judul“Analisis Perbandingan Metode 
Sharpe dan Metode Treynor Kinerja 
Saham pada Bidang Perbankan yang 
Terdaftar dalam Indeks LQ45”. Dalam 
penelitian ini, hasil perhitungan metode 
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Treynor lebih tinggi di bandingkan 
dengan hasil perhitungan metode 
Sharpe. Ini dibuktikan dengan teori 
yangmengatakan bahwa semakin tinggi 
nilai Treynor maka semakin baik pula 
kinerja saham tersebut. 

 
2.2. Landasan Teori 
a. Investasi di Pasar Modal 

Investasi adalah penundaan 
konsumsi sekarang untuk dimasukkan 
ke aktiva produktif selama periode 
waktu yang tertentu. Investasi ke 
dalam aktiva keuangan dapat berupa 
investasi langsung dan investasi tidak 
langsung (Hartono, 2013). Pasar 
modal merupakan pasar untuk 
berbagai instrument keuangan jangka 
panjang yang bisa diperjualbelikan, 
baik dalam bentuk utang ataupun 
modal sendiri. 

Melalui pasar modal 
memungkinkan investor untuk 
melakukan diversifikasi investasi, 
yaitu dengan membentuk portofolio 
atau kinerja saham sesuai dengan 
risiko yang mampu ditanggung oleh 
investor dan tingkat return yang 
diharapkan.Potensi keuntungan dari 
investasi dalam bentuk saham relatif 
lebih besar dari investasi dalam 
bentuk  financial assets adalah tingkat 
keuntungan atau return yang 
diperoleh oleh investor relatif lebih 
tinggi dibandingkan dengan tabungan, 
deposito, obligasi dan reksa dana. 
Saham merupakan bukti penyertaan 
atau kepemilikan dalam suatu 
perusahan yang memberikan hasil 
investasi bersifat variable tergantung 
dari kemampuan investor dalam 
mengelolanya (Indonesia Stock 
Exchange, 2013).  

Tujuan para pemodal atau 
investor menanamkan modalnya pada 
sekuritas saham adalah untuk 
mendapatkan return (tingkat 
pengembalian) yang tinggi tapi 
dengan tingkat risiko tertentu atau 
mendapatkan return tertentu dengan 
tingkat risiko yang rendah.                       
Oleh karena itu, dalam melakukan 
investasi sekuritas saham investor 
akan lebih menyukai perusahaan 
yang dapat memberikan return yang 

cenderung lebih tinggi. Adanya 
hubungan positif antara return dan 
resiko dalam berinvestasi dikenal 
dengan high risk-high return, yang 
artinya semakin besar resiko yang 
harus ditanggung, semakin besar pula 
return yang dihasilkan.  

 
b. Return dan resiko 

Risiko dan return merupakan dua 
ciri khas dari investasi, oleh 
karenanya sangat penting. Sehingga 
perlu menganalisa kinerja saham 
untuk membentuk kinerja yang baik, 
melakukan revisi, evaluasi dan 
menetapkan strategi investasi jangka 
panjang. 

Return adalah laba atas suatu 
investasi yang biasanya dinyatakan 
sebagai tarif presentase tahunan. 
Return saham merupakan tingkat 
keuntungan yang akan diperoleh oleh 
investor yang menanamkan dananya 
di pasar modal. Return saham 
dibedakan menjadi dua yaitu return 
realisasi (realized return) dan return 
ekspektasi (expected return). Return 
realisasi (realized return) merupakan 
return yang sudah terjadi yang 
dihitung berdasarkan data historis dan 
digunakan sebagai salah satu alat 
pengukur kinerja perusahaan. 
Sedangkan return ekspektasi 
(expected return) merupakan return 
yang diharapkan akan diperoleh oleh 
investor di masa mendatang. Berbeda 
dengan return realisasiyang sifatnya 
sudah terjadi, return ekspektasi 
sifatnya belum terjadi. Return realisasi 
penting karena digunakan sebagai 
salah satu pengukur kinerja keuangan 
dan juga berguna sebagai dasar 
penentuan return ekspektasi dan 
risiko di masa mendatang. Dalam 
melakukan investasi investor 
dihadapkan pada ketidakpastian 
(uncertainty) antara return yang akan 
diperoleh dengan risiko yang akan 
dihadapinya. Semakin besar return 
yang diharapkan akan diperoleh dari 
investasi, semakin besar pula 
risikonya, sehingga dikatakan bahwa 
return ekspektasi memiliki hubungan 
positif dengan risiko (Jogiyanto, 
2003). 
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Return menggambarkan hasil 
yang diperoleh investor dari aktivitas 
investasi yang telah dilakukan selama 
periode waktu tertentu, yang terdiri 
dari capital gain (loss) dan yield 
(Jogiyanto, 2003). Capital gain (loss) 
merupakan selisih untung (rugi) dari 
harga investasi sekarang relatif 
dengan harga periode yang lalu. Yield 
merupakan persentase penerimaan 
kas periodik terhadap harga investasi 
periode tertentu dari suatu investasi. 

Secara matematis formulasi 
return saham  dapat dirumuskan 
sebagai berikut (Hartono, 2013): 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 Saham =
Pt − Pt−1  +  Dt

Pt−1
 

Dimana : 
P(t) = Harga penutupan saham pada 

periode ke t  
P(t-1) = Harga penutupan saham pada 

periode ke t-1 
Dt = Deviden pada periode ke t-1 

Risiko merupakan kemungkinan 
perbedaan antara return aktual yang 
diterima dengan return yang 
diharapakan. Risiko dari suatu 
portofolio saham bergantung kepada 
proporsi dari saham-saham individu, 
varians, dan covarians dari saham-
saham tersebut. Perubahan yang 
terjadi pada variabel-variabel tersebut 
akan merubah risiko dari kinerja 
saham. 

 
c. Diversifikasi 

Diversifikasi adalah 
pendistribusian daripada aktiva-aktiva. 
Diversifikasi harus ditingkatkan 
sepanjang keuntungan marginal 
melebihi biaya marginalnya. Dalam 
upaya untuk meminimumkan risiko, 
seorang investor sebaiknya 
membentuk kinerja saham, dimana 
investor tidak hanya melakukan 
investasi pada satu saham 
perusahaan tertentu saja tetapi pada 
beberapa saham perusahaan yang 
berbeda. Dengan diversifikasi ini 
diharapkan investor akan memperoleh 
return yang lebih besar dibandingkan 
dengan hanya melakukan investasi 
pada satu saham saja. Diversifikasi 

risiko ini sangat penting untuk investor, 
karena dapat meminimumkan risiko 
yang muncul tanpa harus mengurangi 
return yang diterima.                                               

Ada dua macam risiko yang 
berhubungan dengan diversifikasi, 
yaitu: 
1) Risiko yang dapat di diversifikasi 

(Diversible Risk) 
Risiko yang dapat di diversifikasi 
(Diversible Risk) yaitu bagian dari 
risiko sekuritas yang dapat 
dihilangkan dengan membentuk 
kinerja saham. Risiko yang dapat 
dilakukan dengan melakukan 
diversifikasi, karena risiko ini hanya 
dalam suatu perusahaan atau 
industri tertentu. Fluktuasi risiko ini 
besarnya berbeda-beda antara 
satu saham dengan saham lain. 
Masing-masing saham memiliki 
tingkat sensitifitas yang berbeda-
beda terhadap perubahan pasar, 
misalnya: faktor struktur aset, 
tingkat likuiditas dan sebagainya. 
Risiko ini sering disebut dengan 
risiko perusahaan atau risiko 
spesifik atau risiko tidak sistematis 
(unsistematik). 

2) Risiko yang tidak dapat di 
diversifikasikan (Non Diversible 
Risk). 
Risiko yang tidak dapat di 
diversifikasikan (Non Diversible 
Risk) yaitu bagian dari risiko 
sekuritas yang tidak dapat 
dihilangkan dengan membantuk 
kinerja saham. Hal ini dikarenakan 
fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh 
faktor-faktor makro yang dapat 
mempengaruhi pasar secara 
keseluruhan sebagai contoh 
adalah perubahan tingkat bunga, 
kurs valuta asing, dan kebijakan 
pemerintah. Sehingga sifatnya 
umum dan berlaku bagi semua 
saham dalam bursa saham yang 
bersangkutan. Risiko ini sering 
disebut sebagai risiko pasar atau 
risiko umum atau risiko sistematis. 
 
d. Metode Sharpe 

Salah satu metode yang 
digunakan untuk membandingkan 
kinerja saham dengan 
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menggunakan konsep dari Garis 
Pasar Modal atau Capital Market 
Line (CML). Kinerja portofolio yang 
dihitung dengan pengukur ini 
dilakukan dengan membagi return 
lebih (excess return) dengan 
variabilitas (variability) return 
portofolio. Pengukur kinerja saham 
ini disebut dengan pengukur 
Sharpe (Sharpe Measure) atau 
disebut juga dengan nama Reward 
to Variability Rasio (RVAR) yang 
dikenalkan oleh William  F. Sharpe 
pada tahun 1966 (Hartono, 2013). 
Indeks kinerja Sharpe dihitung 
dengan formula sebagai berikut: 

 

RVAR = 
E(Rp) − E(Rf)

σp

 

Dimana : 
RVAR  =  Indeks kinerja metode 

Sharpe. 
E(Rp) =  Rata-rata return 

total kinerja saham/portofolio 
dalam periode tertentu. 

E(Rf) =  Rata-rata return 
investasi bebas risiko pada 
periode t. 

σp      =  Standar deviasi return 
kinerja saham/portofolio 

Jika kinerja saham sangat 
diversifikasi maka total risiko 
hampir sama dengan risiko 
sistematik dikarenakan risiko 
unsistematik mendekati nol. Hal ini 
juga dapat disebut bila kinerja 
saham sama dengan kinerja pasar 
maka total risiko sama dengan 
risiko sistematis atau risiko pasar 
atau dapat disebut dengan beta. 

 
e. Metode Treynor 

Kinerja portofolio pada 
metode Treynor atau disebut juga 
dengan nama Reward to Volatility 
 (RVOL) dilihat dengan cara 
menghubungkan tingkat return 
portofolio dengan besarnya risiko 
dari kinerja saham tersebut. 
Pengukuran kinerja kinerja saham 
ini disebut dengan pengukur 
Treynor (Treynor Measure) yang 
dikenalkan oleh Jack L. Treynor 
pada tahun 1966 (Hartono, 2013). 

Asumsi yang digunakan oleh 
Treynor adalah bahwa portofolio 
sudah terdiversifikasi dengan baik 
sehingga risiko yang dianggap 
relevan adalah risiko sistematis 
(diukur dengan beta). Indeks 
Treynor suatu kinerja saham 
dihitung dengan formula sebagai 
berikut: 

RVOL =  E(Rp)  −  E(Rf) 

β
 

Dimana: 
RVOL =   Indeks kinerja 
metode Treynor. 
E(Rp) = Rata-rata return 
total kinerja saham/portofolio 
dalam periode tertentu. 
E(Rf) =  Rata-rata return 
investasi bebas risiko pada periode 
t. 
β    = Beta atau risiko 
sistematik. 

Nilai RVOL menunujukkan 
kinerja kinerja saham, semakin 
besar nilai RVOL semakin besar 
nilai RVOL semakin baik kinerja 
saham,. Pada kinerja saham 
dengan metode Treynor dilakukan 
dengan membagi return lebih 
kinerja saham (reward) beta 
saham. Metode Treynor 
beragumentasi bahwa portofolio 
yang dibentuk mestinya adalah 
portofolio optimal, maka risiko unik 
(unsystematic risk) dapat diabaikan 
dan yang masih tertinggal adalah 
risiko sitematik (unsystematic risk) 
yang diukur dengan beta.    

 
f. Metode Jensen 

Metode Jensen merupakan 
metode yang menunjukkan 
perbedaan antara tingkat return 
aktual yang diperoleh kinerja 
saham dengan tingkat return 
harapan jika kinerja saham 
tersebut berada pada garis pasar 
modal.  Pengukuran kinerja saham 
ditentukan oleh intersepnya 
(intercept). Semakin tinggi 
intersepnya semakin tinggi return 
kinerja saham. Pengukuran 
intersep ini dikenal oleh Michel C. 
Jensen pada tahun 1968. 
Pengukuran Jensen (Jensen’s 
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alpha) atau disebut juga dengan 
nama pengukur diferensial oleh 
Jensen (Jensen’s differential return 
measure) (Hartono, 2013). 
Persamaan untuk metode Jensen 
sebagai berikut: 

αp = (E(Rp) −  E(Rf)) − β(E(Rm) – 

E(Rf)) 
Dimana : 

 αp    =  Jensen’s alpha. 
E(Rp) =  Rata-rata 

return total kinerja 
saham/portofolio dalam 
periode tertentu. 

E(Rf) =  Rata-rata return 
investasi bebas risiko 
pada periode t. 

E(Rm) =  Rata-rata return pasar 
pada periode t. 

β       = Beta atau risiko 
sistematik. 

 
       Semakin tinggi αp yang positif 
maka kinerja kinerja sahamnya 
semakin baik. Persamaan diatas 
memperlihatkan bahwa risiko 
premium kinerja saham 
dipengaruhi oleh risiko market 
premium. Nilai αp yang tertinggi 
dan siginifikan merupakan kinerja 
saham yang terbaik dari portofolio 
yang ada. 
 

3. METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 

Peneltian ini membutuhkan data 
saham pada beberapa perusahaan 
Telekomunikasi  di Bursa Efek 
Indonesia  Periode 2013-2015, 
sehingga dalam pengambilan data 
saham perusahaan Telekomunikasi 
berlokasi di Galeri Investasi Bursa Efek 
Indonesia Universitas 17 Agustus 1945 
Banyuwangi di Jalan Adi Sucipto No. 
26 Kelurahan Sobo Kecamatan 
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi 
karena lokasinya mudah dijangkau dan 
terletak dilingkungan kampus 
Universitas 17 Agustus 1945 
Banyuwangi sehingga penelitian ini 
diharapkan berjalan efisien. 

 
3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan 
unsur-unsur yang memiliki satu atau 

beberapa ciri atau karakteristik yang 
samadalam sebuah penelitian.                                          

Populasi dalam penelitian ini 
adalah saham Perusahaan 
Telekomunikasi di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2013-2015. 

Teknik pengambilan sampel 
saham perusahaanTelekomunikasi 
menggunakan metode purposive 
sampling yaitu metode pemilihan 
sampelyang didasarkan kriteria tertentu 
untuk memperoleh sampel yang 
representative terhadap populasi. 

Sampel yang diambil pada saham 
perusahaan Telekomunikasi yang ada 
di Bursa Efek Indonesia 2013-
2015dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Saham perusahaan perusahaan 
Telekomunikasi yang secara 
konsisten terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 
2013-2015. 

b. Perusahaan membuat laporan 
keuangan tahunan dan 
dipublikasikan secara luas selama 
periode penelitian. 

c. Perusahaan membagikan deviden 
selama periode penelitian. 

 
3.3. Metode Pengumpulan Data 
a. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber-
sumber yang digunakan dalam 
penelitian untuk mendapatkan 
sejumlah informasi atau data-data 
yang dibutuhkan dalam sebuah 
penelitian, baik data utama maupun 
data pendukung. Dalam penelitian ini 
jenis data yang digunakan berupa 
data: 
1) Harga closing price saham-saham 

bulanan yang tergolong saham 
perusahaan Telekomunikasi yang 
ada di Bursa Efek Indonesia             
2013-2015. 

2) Tingkat suku bunga dari laporan 
dari Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI).  

3) Harga pasar dari saham 
perusahaan Telekomunikasi yang 
ada di Bursa Efek Indonesia 2013-
2015.  
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3.4. Jenis Data 
Dalam penelitian ini jenis data 

yang digunakan berupa data sekunder 
pada saham perusahaan 
Telekomunikasi yang ada di Bursa Efek 
Indonesia 2013-2015. Data sekunder 
adalah data dalam bentuk catatan-
catatan atau dalam bentuk laporan 
tertulis yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti yang berasal dari 
perusahaan. 

4. PEMBAHASAN 
4.1. Rata-rata Kinerja (Return) 

Saham 
Rata-rata Kinerja (Return) Saham 

menggambarkan hasil yang diperoleh 
investor dari aktivitas investasi yang 
telah dilakukan selama periode waktu 
tertentu, yang terdiri dari capital gain 
(loss) dan yield (Jogiyanto, 2003). 
Return saham dirumuskan sebagai 
berikut              (Hartono, 2013): 

 

Rs =
Pt − Pt−1  +  Dt

Pt−1
 

Contoh perhitungan return saham (Rs) 
individu: 

 

Rs=
4931.95 − 5474.47+ 0

4931.95
=  −0.0991 

Berikut adalah hasil perhitungan rata-
rata kinerja saham telekomunikasi yang 
termasuk dalam sampel penelitian 
dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai 
berikut : 

Tabel 4.2 Rata-Rata Kinerja Saham 
Telekomunikasi 

Kode 
Saha

m 

Rata-Rata Kinerja Saham Rata-
Rata 2013 2014 2015 

EXCL 
-

0.0035 
0.008

6 
-0.0293 -0.0081 

FREN 
-

0.0336 
0.057

8 
-0.0458 -0.0072 

ISAT 
-

0.0327 

-
0.000

2 
0.0326 -0.0001 

TLKM 
-

0.0440 
0.029

6 
0.0036 -0.0036 

Sumber : Data diolah 
4.2.Rata-rata return market (E(Rm)) 

Rata-rata return market (Rm) 
merupakan perubahan indeks pasar 

atau IHSG (Indeks Harga Saham 
Gabungan) yang dinyatakan dalam 
persentase yaitu indeks pasarsekarang 
dibandingkan dengan indeks pasar 
periode lalu. Secara matematis 
formulasi rata-rata return market 
Saham dapat dirumuskan sebagai 
berikut (Hartono, 2013): 

 

Rm =
IHSGt − IHSGt−1

IHSGt−1
 

 
Berikut adalah hasil perhitungan Rata-
rata return market (Rm) dapat dilihat 
pada tabel 4.3 sebagai berikut : 
 
Tabel 4.3 Rata-Rata Return Market 
(E(Rm)) 

Rata-Rata Return Pasar 
(IHSG) 

2013 2014 2015 

0.0003 0.0161 -0.0088 

 Sumber: Data diolah, 2017 

4.3. Standar Deviasi Saham (𝛔) 
Salah satu pengukur risiko adalah 

standar deviasi (standar deviation. 
Standar deviasi menggambarkan 
penyimpangan yang terjadi dari rata-
rata kinerja yangdihasilkan pada 
periode tertentu. Rumus untuk 
menghitung standar deviasi yaitu: 

 

σ=

√∑(RS-E(Rs))
2

N-1
 

 
Tabel 4.4 Standar Deviasi Saham 

No. 
Kode 

Saham 

Tahun Rata-
Rata 

2013 2014 2015 

1 EXCL 0.0286 0.0286 0.1040 0.0537 

2 FREN 0.1029 0.1552 0.0633 0.1071 

3 ISAT 0.0745 0.0500 0.0834 0.0693 

4 TLKM 0.1447 0.0506 0.0432 0.0795 

Sumber : Data yang diolah, 2017 

4.4. Risk Free atau Risiko Bebas (Rf) 
Risk free atau risiko bebas 

merupakan investasi dengan bebas 
risiko yang diasumsikan dengan tingkat 
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rata-rata suku bunga Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI). Risk free atau risiko 
bebas (Rf) yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Risk free atau 
risiko bebas (Rf) bulanan dengan 
melihat tingkat suku bunga Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI) pada bulan 
Januari pada tahun 2013 hingga 
Desember 2015 dan kemudian dibagi 
dengan jumlah bulan pada tahun 
tersebut. 

Tabel 4.5 Risk Free atau Risiko Bebas 
(Rf) 

No Bulan 2013 2014 2015 

1 Januari 4.84% 7.23% 6.93% 

2 Februari 4.86% 7.17% 6.67% 

3 Maret 4.87% 7.13% 6.65% 

4 April 4.89% 7.14% 6.65% 

5 Mei 5.02% 7.15% 6.66% 

6 Juni 5.28% 7.14% 6.66% 

7 Juli 5.52% 7.09% 6.68% 

8 Agustus 5.86% 6.97% 6.80% 

9 September 6.78% 6.88% 7.15% 

10 Oktober 6.97% 6.85% 7.15% 

11 November 7.22% 6.87% 7.15% 

12 Desember 7.22% 6.90% 7.17% 

Rata-rata (Rf) 5.78% 7.04% 6.86% 

Sumber :http://www.bi.go.id 
 

4.5. Beta Saham (β) 
Beta Saham (β) mengukur 

penyimpangan imbal hasil kinerja 
saham terhadap  hasilpasar yaitu 
Indeks Harga Saham Gabungan.Nilai 
beta dapat diketahui dengan cara 
sebagai berikut: 

 

β=
σim

σ2m
 

 
Hasil perhitungan beta saham (β) 

telekomunikasi dapat dilihat pada tabel 
4.6 dibawah ini: 

 
 
 

Tabel 4.6 Beta saham (β) 

No. 
Kode 

Saham 

Tahun Rata-
Rata 2013 2014 2015 

1 EXCL 0.035 0.012 0.253 0.133 

2 FREN 1.655 1.380 -0.285 0.916 

3 ISAT 0.851 1.010 0.711 0.857 

4 TLKM 0.346 0.735 6.681 2.587 

Sumber : Data yang diolah, 2017 

4.6. Analisis Kinerja Saham 
dengan Metode Sharpe 

Pengukuran menggunakan 
metode Sharpe atau juga disebut 
sebagai Reward to Variability Rasio 
(RVAR) menekankan pada resiko total 
atau deviasi standar.  
 

Tabel 4.7.Kinerja Saham dengan 
Metode Sharpe (RVAR) Periode Tahun 

2013-2015 

No Tahun  
Nilai Sharpe 

EXCL  FREN ISAT  TLKM 

1 2013 0.028 0.042 0.033 0.053 

2 2014 0.036 0.094 0.040 0.050 

3 2015 0.048 0.029 0.062 0.038 

Rata-rata 0.037 0.055 0.045 0.047 

Sumber : Data diolah, 2017 
 

4.7. Analisis Kinerja Saham 
dengan Metode  Treynor atau 
RVOR 

Dalam mengevaluasi kinerja 
saham dengan metode Treynor atau 
sering disebut sebagai Reward to 
Valatility Ratio (RVOR), menggunakan 
return rata-rata masa lalu sebagai 
expected return dan juga beta sebagai 
tolak ukur resiko. Beta menunjukkan 
besar kecilnya perubahan return suatu 
saham terhadap perubahan 
marketreturn. Sebagai tolak ukur resiko 
investasi digunakan beta karena pada 
umumnya fluktuasi harga saham 
dipengaruhi oleh fluktuasi pasar.Suatu 
sekuritas yang mempunyai beta < 1 
dikatakan beresiko lebih kecil dari 
resiko pasar.Sebaliknya suatu sekuritas 
yang mempunyai nilai beta > 1 
dikatakan mempunyai resiko sistematik 
yang lebih besar dari resiko 
pasar.Return dianggap sebagai ukuran 
terbaik untuk pedoman prediksi, 

http://www.bi.go.id/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-akra/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-adro/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-aali/
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sepanjang asumsi pasar adalah efisien. 
Perbandingan return dan resiko 
menunjukkan kepada investor bahwa 
semakin tinggi resiko semakin tinggi 
pula return yang diharapkan. Nilai 
treynor diperoleh dengan cara mencari 
selisih rata-rata kinerja (Return) saham 
dikurangi dengan risiko bebas (Risk 
Free) kemudian dibagi dengan beta 
sahamnya.        

  
Tabel 4.8.Kinerja Saham dengan 

Metode Treynor atau RVOR Periode 
Tahun 2013 - 2015 

No Tahun  

Nilai Treynor 

EXCL  FREN ISAT TLKM 

1 2013 0.035 1.655 0.851 0.346 

2 2014 
-

5.2019 
-

0.0091 
-

0.0699 
-

0.0556 

3 2015 
-

0.3866 0.4009 
-

0.0506 
-

0.0097 

Rata-rata -1.851 0.682 0.244 0.093 

Sumber : Data diolah, 2017 
 

4.8. Analisis Kinerja Saham 
dengan Metode Jensen 

Metode Jensen hanya menerima 
investasi yang return melebihi expected 
returnatau minimum rate of return.  
Tabel 4.9. Kinerja Saham dengan Metode 

Jensen Periode Tahun 2013-2015 

No Tahun  
Nilai Jensen 

EXCL  FREN ISAT  TLKM 

1 2013 
-

0.0617 
-

0.1123 
-

0.1012 
-

0.1062 

2 2014 
-

0.0610 0.0835 
-

0.0002 0.0104 

3 2015 
-

0.0783 
-

0.1364 0.0191 0.4520 

Rata-rata 
-

0.0670 
-

0.0551 
-

0.0275 0.1187 

Sumber : Data diolah, 2017 
 

4.9. Analisis Perbandingan Kinerja 
Saham dengan Metode Sharpe, 
Treynor dan JensenPeriode 
Tahun 2013 – 2015 

Analisis perbandingan kinerja 
saham menggunakan metode 
Sharpe, Treynor dan Jensen 
terlihat pada Tabel 4.10 
menunjukan bahwa kinerja saham 

perusahaan Telekomunikasi 
dikomparasikan dengan 
menggunakan tiga metode yang 
berbeda yaitu metode Sharpe, 
Treynor dan Jensen. 

Tabel 4.10. Perbandingan Kinerja 
Saham dengan Metode 

Sharpe,Treynor dan JensenPeriode 
Tahun 2013 – 2015 

No 
Kode  

Saham 

Nilai 

 Sharpe Treynor  Jensen 

1 
EXCL 

0.037 -1.851 -0.067 

2 
FREN 

0.055 0.682 -0.055 

3 
ISAT 

0.045 0.244 -0.027 

Rata-rata 0.046 -0.208 -0.008 

Sumber : Data diolah, 2017 
Pengukuran kinerja saham untuk 

ketiga metode yang berbeda tersebut 
memerlukan data-data berupa return 
saham, standar deviasi, return pasar 
dan risk free rate. Mengingat formulasi 
dan karakteristik pengukuran kinerja 
dari masing-masing adalah berbeda, 
maka nilai indeks kinerja yang 
diperoleh dari hasil perhitungan angka 
indeks juga berbeda. 

Pada Perbandingan kinerja saham 
dengan metode Sharpe, Treynor dan 
Jensen Periode Tahun 2013 – 2015, 
nilai rata-rata yang paling rendah yaitu 
pada metode Jensen mempunyai nilai 
minimal -0.008dan nilai      rata-rata 
maksimal pada  metode Sharpe yaitu 
sebesar 0,046. Pada metode Sharpe 
dengan nilai rata-rata positif yaitu 
0.046, sedangkan metode Treynor 
bernilai  rata-rata negatif yaitu -0.208 
dan Jensen mempunyai nilai rata-rata 
negatif yaitu -0.008. Pada tabel 4.10 
menyatakan bahwa  padametode 
Sharpe semua nilai kinerja saham 
telekomunikasi bernilai positif dan 
dengan rata-rata positif  kinerja saham 
dengan metode Treynor dan Jensen. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian anaisis 
kinerja saham dengan metode Sharpe, 
Treynor dan Jensen pada perusahaan 

http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-akra/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-adro/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-aali/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-akra/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-adro/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-aali/
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Telekomunikasi di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013 - 2015, maka 
peneliti dapat menyimpulkan hal-hal 
sebagai berikut : 

1. Dari hasil perhitungan kinerja 
saham pada perusahaan 
Telekomunikasi di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013 – 2015 
yang nilai rata-ratanya paling 
bagus adalahpada metode 
sharpe dengan nilai positif yaitu 
0.046. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan 
ketiga metode tersebut, saham-
saham perusahaan yang selalu 
memiliki nilai terbaik atau 
bernilai positif yaitu perusahaan 
Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
(TLKM). 

Berdasarkan uraian diatas 
dapat disimpulkan bahwa hasil 
perhitungan sangat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Dalam 
metode Sharpe risiko yang 
dianggap relevan adalah risiko 
total (penjumlahan risiko sistematis 
dan risiko tidak sistematis), 
sedangkan pada metode Treynor 
hanya menggunakan risiko 
sistematis saja. Jika suatu saham 
dianggap telah terdiversifikasi 
dengan baik, berarti return saham 
tersebut hampir semuanya 
dipengaruhi oleh return pasar. 
Untuk saham tersebut tentu saja 
lebih tepat jika menggunakan 
metode Treynor. Sebaliknya jika 
return suatu saham hanya 
sebagian kecil saja yang 
dipengaruhi return pasar, tentu 
saja lebih tepat jika digunakan 
metode Sharpe sebagai alat ukur 
untuk mengevaluasi kinerja saham 
tersebut. Dalam penelitian ini, rata-
rata tingkat risiko yang 
menunjukkan hasil yang lebih 
besar yaitu dari metode Treynor 
dan Jensen. Ini berarti bahwa 
saham-saham yang diteliti hanya 
sebagian kecil saja yang 
dipengaruhi oleh return pasar. 
Sensitifitas saham-saham tersebut 
sangat kecil terhadap perubahan 

pasar. Dengan demikian hipotesis 
yang mengatakan bahwa kinerja 
saham dengan menggunakan 
metode Sharpe lebih baik 
dibandingkan menggunakan 
metode Trenor dan Jensen pada 
saham telekomunikasi diterima dan 
terbukti. Implikasi kebijakan yang 
dapat diambil dari hasil penelitian 
bahwa tidak adanya perbedaan 
yang bermakna terhadap 
pengukuran kinerja saham, maka 
dalam hal ini pemilihan 
pengukuran kinerja saham akan 
dikembalikan kembali kepada 
investor atau pelaku pasar modal.   
Jika investor lebih menekan pada 
beta saham sebagai bahan 
pertimbangan utama maka 
penggunaan metode Treynor 
mungkin akan menghasilkan 
ukuran kinerja yang lebih baik. 
Namun jika investor menekankan 
pada resiko penyimpangan return 
kinerja saham maka penggunaan 
kinerja Sharpe yang menggunakan 
standar deviasi saham mungkin 
akan menghasilkan pengukuran 
yang lebih baik. Demikian pula jika 
investor mempertimbangkan selisih 
premi resiko saham dengan premi 
resiko pasar ukuran kinerja dengan 
metode Jensen akan merupakan 
metode yang paling tepat. 

  
5.2. Saran 

a. Bagi pihak investor 
Setiap investor yang akan 

membeli saham sebaiknya 
mempertimbangkan dan 
mengetahui baik atau tidaknya 
kinerja                  saham-saham 
dan disarankan menggunakan 
metode sharpe dalam mengukur 
dan mengevaluasi kinerja saham.  

b. Bagi Akademik.  
Untuk penelitian lebih lanjut 

yang sejenis disarankan untuk 
menghitung kinerja saham di 
bidang yang lain karena peneliti 
hanya menggunakan perusahaan 
yang bergerak dibidang 
telekomunikasi dalam penelitian 
ini, serta menambahkan metode 
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yang lain karena peneliti hanya 
menggunakan metode Sharpe, 
metode Treynor dan Jensen. 

c. Bagi Perusahaan.  
Agar lebih memperhatikan 

informasi mengenai kinerja saham-
saham, memperbanyak jumlah 
portofolio saham yang diteliti, 
menggunakan data historis yang 
lebih panjang dan menggunakan              
metode-metode yang lebih banyak 
dan bervariasi.  
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