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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal merupakan suatu alternatif bagi para pemodal untuk berinvestasi.

Perkembangan pasar modal Indonesia dalam menggalang dana mempunyai

peranan yang penting untuk menunjang pembangunan nasional. Dana masyarakat

yang diperoleh dari pasar modal digunakan oleh banyak perusahaan lokal maupun

perusahaan asing dengan tujuan salah satunya yaitu membiayai segala kegiatan

operasional perusahaan. Dana yang bersumber dari masyarakat merupakan dana

terpenting bagi kegiatan perusahaan dan merupakan ukuran keberhasilan

perusahaan jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Dalam pasar modal terdapat dua unsur yang terkait, yaitu pihak yang bersedia

membeli saham atau obligasi dan pihak yang menawarkan saham dan obligasi

kepada masyarakat atau investor. Investasi telah menjadi suatu kebutuhan yang

penting bagi masyarakat modern. Setiap investor mengharapkan keuntungan yang

besar dari investasi yang dilakukannya. Namun keuntungan yang besar dari suatu

investasi disertai dengan risiko yang besar pula. Oleh karena itu, setiap investor

perlu memperhatikan aspek risiko dan return setiap investasi yang akan

dilakukannya.
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Dalam berinvestasi, pemodal dapat menginvestasikan dananya pada sekuritas yang

dikehendaki dan yang memiliki tingkat resiko yang dapat mereka toleransi sehingga

investor harus memiliki strategi dalam berinvenstasi pada sekuritas yang tepat. Faktor

lain yang ikut mempengaruhi investasi melalui saham, obligasi, deposito di bank

adalah turun naiknya suku bunga. Bila suku bunga naik, maka biasanya harga saham

atau obligasi akan turun karena para investor akan lebih tertarik menanamkan

uangnya di deposito, sedangkan bila suku bunga turun, maka harga saham atau

obligasi akan naik karena para investor lebih tertarik menanamkan modal di saham

atau obligasi (Asril, 2000).

Di era globalisasi ini banyak  investor yang memiliki keterbatasan keahlian untuk

menghitung resiko atas investasi dan  tidak memiliki banyak waktu dalam mengelola

dananya. Hal tersebut sekarang sudah bukan menjadi masalah besar yang

menghalangi para investor untuk melakukan investasi, karena para calon investor

dapat memberikan kepercayaanya kepada manajer investasi untuk mengelola dana

yang mereka miliki. Pada tahun 1995 diperkenalkan sebuah instrument investasi baru

yang disebut Reksadana.

Reksadana menurut UU No.8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27 Reksadana didefinisikan

sebagai“wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal

untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”.

Berdasarkan konsep tersebut, secara jelas bahwa Reksadana merupakan kumpulan

dana dari masyarakat yang diinvestasikan pada saham, obligasi deposito berjangka,

pasar uang, dan sebagainya. Reksadana ini mempunyai sebutan yang berbeda-beda di
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berbagai negara, unit trust untuk Inggris dan mutual fund untuk Amerika Serikat.

Sebelum berinvestasi di Reksadana kita perlu mengetahui jenis Reksadana apa yang

sesuai dengan tujuan dan kebutuhan investasi kita.

Jenis-jenis Reksadana yang tersedia di Indonesia ada empat berdasarkan kategori

insturmen, yaitu Reksadana pasar uang, Reksadana pendapatan tetap, Reksadana

saham dan Reksadana campuran. Kinerja untuk setiap jenis Reksadana dilihat dari

NAB per tanggal 1 Desember 2014 yang terdaftar di BAPEPAMLK dapat dilihat

pada tabel 1.1 berikut ini :

TABEL 1.1 Posisi Rata – Rata NAB Reksadana Per 1 Desember 2014

No. Posisi Reksadana Nila Aktiva Bersih

1 Reksadana Pendapatan Tetap 31.622.684.817.632,92

2 Reksadana Campuran 18.706.430.076.954,81

3 Reksadana Pasar Uang 19.704.630.683.013,62

4 Reksadana Saham 94.907.595.650.841,17

Total

Sumber:www.ojk.go.id

Pengukuran kinerja Reksadana juga dilihat dari besarnya NAB/unit dan return yang

dihasilkan. Dari fenomena pada tabel 1.1 menunjukan NAB setiap jenis Reksadana

pada 1 Desember 2014. Tabel 1.1 menunjukan NAB yang terendah yaitu pada jenis

Reksadana campuran, sedangkan NAB tertinggi yaitu pada jenis Reksadana saham.
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Dalam menghasilkan suatu kinerja investasi selalu ada faktor risiko yang terlibat.

Begitu juga dalam Reksadana, informasi mengenai risiko menjadi penting dalam

membandingkan kinerja investasi Reksadana. Pengukuran kinerja dengan

mempertimbangkan faktor risiko memberikan informasi bagi investor tentang sejauh

mana suatu hasil atau kinerja yang diberikan manajer investasi dikaitkan dengan

risiko yang diambil untuk mencapai kinerja tersebut. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan risiko sistematis Beta sebagai kriteria pengukuran indeks Treynor.

Beberapa  metode  pengukuran  kinerja dengan menggunakan ukuran tertentu yang

sudah  disesuaikan  dengan  tingkat  risikonya  telah  dikembangkan  oleh  para pakar.

Menurut Samsul (2009) Ukuran  kinerja  reksa  dana  yang banyak  digunakan  dalam

penelitian-penelitian  adalah  ukuran Sharpe,  Treynor dan Jensen atau  yang lebih

dikenal dengan Metode Capital Asset Pricing  Model (CAPM).

Pengukuran dengan Metode Sharpe adalah didasarkan atas risk-premium (selisih

antara pendapatan yang dihasilkan oleh perusahan dengan rata-rata pendapatan yang

dihasilkan oleh invetasi bebas risiko. Dibandingkan terhadap standard deviasi (risiko

total). Metode Jensen sangat memperhatikan CAPM dalam mengukur kinerja

portofolio tersebut yang paling sering disebut dengan Jensen ALPHA (different

return measure). Metode Treynor didasarkan atas risk-premium dibandingkan

terhadap risiko pasar (Beta).

Menurut Mahdi (1997), sebagaimana dikutip oleh Warsono (2007) menyatakan

bahwa secara umum metode pengukuran Sharpe dapat diterapkan disemua
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Reksadana. Sedangkan untuk metode Treynor dan Jensen yang membutuhkan

pengukuran sistematis β hanya dapat diterapkan pada Reksadana saham. Menurut

Rudianto (2011), mengukur kinerja reksadana sebaiknya mnggunakan metode treynor

karena portofolio reksadana saham telah dianggap terdiversifikasi dengan baik selain

itu Treynor menghitung risiko dengan Beta (Risiko sistematis).

Menurut Jones (2002) Beta (β) merupakan pengukur risiko sistematis dari suatu

saham atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta juga berfungsi sebagai

pengukur volatilitas return saham, atau portofolio terhadap return pasar. Volatilitas

merupakan fluktuasi return suatu saham atau portofolio dalam suatu periode tertentu.

Perhitungan risiko sistematis lebih akurat. Risiko ini berpengaruh terhadap semua

investasi, dan tidak dapat di kurangi atau dihilangkan dengan jalan melakukan

diversivikasi. Risiko ini timbul akibat pengaruh keadaan perekonomian, politik dan

social budaya, dimana mempunyai pengaruh secara keseluruhan. Termasuk dalam

risiko ini adalah risiko pasar, risiko tingkat bunga, dan risiko daya beli.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Kinerja Portofolio Reksadana Menggunakan Metode Treynor

Periode 2013-2014, Study Pada Reksadana Saham yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja Portofolio Reksadana Saham  yang diukur dengan metode

Treynor memiliki kinerja yang lebih baik daripada kinerja pasarnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kinerja portopolio Reksadana Saham memiliki

kinerja yang lebih baik dari return pasar menggunakan metode Treynor

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi penelitian

lain khususnya mengenai kinerja Reksadana saham dengan menggunakan

metode Treynor.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumber referensi bagi

manajer investasi agar dapat memberikan gambaran mengenai kinerja

Reksadana yang mereka kelola selama ini dan mengetahui langkah

selanjutnya dalam meningkatkan kinerja Reksadana.
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya:

Dapat menjadi acuan dan memberikan lebih banyak informasi pada peneliti

selanjutnya.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari dalam penelitian masih memiliki banyak keterbatasan .

Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan jangka waktu dua tahun yaitu dari tahun 2013-

2014, dengan hanya menggunakan reksadana saham sebagai obyek penelitian.

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel penelitian yaitu kinerja

keuangan dengan indeks Treynor.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui kinerja portofolio Reksadana Saham.

Tahap pertama menentukan Reksadana Saham yang masih aktif. Tahap kedua

menghitung kinerja portofolio Reksadana saham masing-masing return Reksadana

saham, risk free rate, kemudian menghitung nilai beta dengan tahap tersebut

didapatlah nilai indeksTreynor. Tahap ketiga membandingkan kinerja portofolio

Reksadana Saham dengan indeks Benchmark, sebagai pembanding.  Tahap terahir

menentukan hasil setelah kedua indeks dibandingkan. Kerangka pemikiran pada

penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 1.2 berikut :
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GAMBAR 1.1 Kerangka Pikir

Treynor

Kinerja Indeks
Pasar

Kinerja Reksadana
Saham

Kinerja Reksadana Saham > Indeks Pasar

Kinerja Reksadana Saham < Indeks Pasar

Reksadana


