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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Reksadana

Menurut Undang-Undang Pasar Modal no.8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27)

disebutkan bahwa Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun

dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek

oleh Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam.

Secara umum, pengertian Reksadana adalah suatu kumpulan dana dari

masyarakat, pihak pemodal atau pihak investor untuk kemudian dikeklola oleh

Manajer Investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio investasi efek

atau produk keuangan lainnya (Rahardjo, 2004 ).

Setiap pembelian produk Reksadana, investor akan mendapat bukti satuan

kepemilikan Reksadana yang dinamakan Unit Penyertaan (UP). Unit Penyertaan

ini memperlihatkan tanda bukti satuan kepemilikan investor atas Nilai Aktiva

Bersih (NAB) Reksadana tertentu. Cara menghitung NAB per Unit Penyertaan

adalah dengan menghitung total Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing

Reksadana dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan (UP). Dengan bukti ini,

nasabah Reksadana dengan mudah dapat menjual kembali Reksadana tersebut
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atau juga dapat meminta laporan hasil pertumbuhan/pendapatan atas investasi

portofolio Reksadana yang dilakukan Manajer Investasi.

GAMBAR 2.1 Mekanisme Kerja Reksadana
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Sumber : Eko Priyo Pratomo (2008)

Keterangan :

1. Transaksi pembelian, penjualan kembali, pengalihan unit penyertaan.

2. Informasi adanya daya investasi/kebutuhan pencairan dana.

3. Penyetoran dana pembelian atau pembayaran atas penjualan kembali.

4. Perintah transaksi investasi kepada bank atau pialang.

5. Eksekusi transaksi oleh bank atau pialang ke pasar uang atau pasar modal.

6. Konfirmasi transaksi kepada manajer investasi dan bank kustodian.

7. Perintah penyelesaian (settlement) transaksi kepada bank kustodian.

8. Eksekusi penyelesaian transaksi dan penyimpanan surat berharga.

Manajer Investasi

Kontrak
Investasi
Kolektif

Bank
Kustodian
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9. Laporan valuasi harian kepada manajer investasi.

10. Perhitungan dan informasi NAB / unit dan kepemilikan unit.

11. Laporan keuangan kepada Bapepam.

12. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Reksadana.

2.2 Teori Portofolio

Menurut Ang (1997) portofolio merupakan kumpulan dari instrument investasi yang

dibentuk untuk memenuhi sasaran investasi.  Jones (2000) berpendapat portofolio

berarti sekumpulan sekuritas dimana dengan sejumlah dana relatif kecil dapat

diinvestasikan dengan membeli saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang

beroperasi pada berbagai jenis industri, selain itu dengan portofolio akan mengurangi

risiko. Husnan (2003) menyebut portofolio sebagai strategi diversifikasi investasi ke

dalam dua atau lebih saham untuk menurunkan risiko.

Teori Portofolio lahir dari seseorang yang bernama Markowitz. Dasar pemikiran

dibentuknya portofolio seperti yang dikatakan Markowitz (1952) yaitu: “do not put

all eggs in one basket” (janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang),

karena jika keranjang tersebut jatuh, maka semua telur yang ada dalam keranjang

tersebut akan pecah. Begitu pula dengan investasi yang dilakukan, jangan

menanamkan seluruh dana dalam satu bentuk investasi, karena ketika investasi

tersebut gagal, maka seluruh dana yang tertanam kemungkinan tidak akan kembali.

Teori portofolio yang diperkenalkan oleh Markowitz (yang di kalangan ahli

manajemen keuangan disebut sebagai the father of modern portfolio theory) ini telah
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mengajarkan konsep diversifikasi portofolio secara kuantitatif. Markowitz

menunjukkan bahwa secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan

menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio.

Biasanya seorang investor dalam melakukan investasi tidak hanya memilih satu

saham saja, tetapi melakukan kombinasi. Alasannya dengan melakukan kombinasi

saham, investor bisa meraih return yang optimal dan sekaligus bisa memperkecil

risiko melalui diversifikasi.

Dengan kata lain, jika seorang investor mengumpulkan beberapa sekuritas yang akan

digunakan untuk investasi, artinya investor telah membentuk suatu portofolio saham,

tujuannya adalah untuk melakukan diversifikasi dalam investasi, yang dapat

memperkecil risiko yang dihadapi investor bila dibandingkan dengan melakukan

investasi pada saham individu. Meskipun demikian memilih portofolio yang optimal

bukanlah hal yang mudah. Banyaknya hal yang mempengaruhi berhasil tidaknya

usaha investor dalam melakukan investasi menyebabkan perlunya pertimbangan yang

cukup matang dalama melakukan analisis. Ada dua cara untuk  mencapai portofolio

yang efisien, yaitu dengan bersedia menerima risiko minimum, investor akan

mendapatkan penghasilan tertentu dia akan mendapatkan penghasilan yang tinggi

(maksimum).
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2.3 Jenis dan Karakteristik Reksadana

Ketika hendak berinvestasi akankah lebih baik kita mengetahui dan memahami jenis

Reksadana yang sesuai dengan kebutuhan investasi yang dikehendaki, khususnya

mengenai instrument dimana Reksadana melakukan investasinya, karakteristik

potensi keuntungan serta risiko yang akan mungkin terjadi di dalam berinvestasi di

Reksadana. Secara umum Reksadana dibagi menjadi tiga (Manurung 2007) yaitu :

1. Reksadana Terbuka

Reksadana Terbuka adalah Reksadana yang dapat dibeli dan dijual sewaktu-

waktu setiap hari bursa. Reksadana ini terdapat beberapa jenis dilihat dari isi

portofolionya, yaitu :

a. Reksadana Pasar Uang

Adalah Reksadana yang minimum 80% asetnya harus diinvestasikan pada

instrumen pasar uang, seperti Deposito, SBI (Sertifikat Bank Indonesia),

atau Obligasi (surat utang yang diterbitakan oleh perusahaan atau

pemerintah) yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

b. Reksadana Pendapatan Tetap

Adalah Reksadana yang minimum 80% asetnya harus diinvestasikan pada

obligasi baik korporasi maupun pemerintah. Imbal hasil dan resiko pada

Reksadana Pendapatan Tetap  relatif lebih tinggi dibandingkan Reksadana

Pasar Uang.



14

c. Reksadana Saham

Reksadana saham melakukan investasinya dengan saham, Reksadana ini

memiliki risiko yang lebih tinggi daripada risiko Reksadana pasar uang

dana Reksadana pendapatan tetap tetapi Reksadana saham memiliki

tingkat pengembalian yang tinggi. Menurut peraturan Bapepam IV.C.3,

Reksadana  saham adalah Reksadana yang portofolionya minimum 80

persen dari total aset diinvestasikan pada saham.

Di Indonesia sudah sebagian kecil para investor melakukan investasi

dengan saham, meskipun tidak mudah melakukan investasi berupa saham,

banyak kendala yang dihadapi investor yaitu salah satunya

keterbatasannya waktu dan pengetahuan dalam berinvestasi berupa

saham. Reksadana saham diciptakan untuk membantu para investor

dalam melakukan investasi berupa saham. Reksadana saham merupakan

Reksadana untuk jangka panjang.

Tujuan dari berinvestasi di Reksadana saham yaitu dapat terbebas dari

kerumitan berinvestasi di saham, seperti mengelola saham,memilih jenis

saham yang tepat, keterbatasan waktu untuk mengontrol kinerja saham

dari waktu ke waktu, ingin mendapatkan dividen, investor ingin

mendapatkan capital gain atas kenaikan harga saham yang begitu besar,

dan melakukan investasi pada Reksadana saham karena ingin

mendapatkan dividen dan capital gain.
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d. Reksadana Campuran

Adalah Reksadana yang memiliki kebebasan untuk mengatur komposisi

asetnya, baik saham, obligasi, maupun instrumen pasar uang. Imbal hasil

dan resiko pada Reksadana Campuran relatif lebih tinggi dibandingkan

Reksadana Pendapatan Tetap.

2. Reksadana Indeks

Reksadana Indeks adalah Reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil

investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu

indeks Obligasi maupun indeks Saham. Reksadana Indeks mirip seperti

Reksadana Terbuka, yaitu dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu setiap hari

bursa. Pada Reksadana Indeks, minimum 80% asetnya harus diinvestasikan

sesuai dengan aset-aset pada indeks acuannya, yang disebut dengan

pengelolaan pasif.

3. Reksadana Terproteksi

Reksadana Terproteksi adalah Reksadana yang akan memproteksi 100%

pokok investasi nasabah pada saat jatuh tempo. Reksadana ini memiliki

jangka waktu investasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh Manajer

Investasi, namun dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa jaminan adanya

proteksi akan pokok investasi. Berbeda dengan Reksadana Terbuka dan

Reksadana Indeks, Reksadana Terproteksi memiliki masa penawaran

sehingga investor hanya dapat membeli Reksadana ini pada saat tertentu

saja.
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2.4 Pengelolaan Reksadana

Terdapat dua pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksadana, yaitu

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (Pratomo, 2009).

1.) Manajer Investasi merupakan pihak yang berperan penting dalam kegiatn

investasi Reksadana, karena Manajer Investasi mengelola portofolio efek

milik investor. Manajer Investasi adalah sebuah perusahaan, bukan

perorangan, yang telah mendapatkan ijin dari BAPEPAM untuk mengelola

portofolio efek milik nasabah atau sekelompok nasabah. Manajer Investasi

bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan

pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan seperti keputusan

investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan

yang dibutuhkan untuk kepentingan investor.

2.) Bank Kustodian merupakan Bank Umum yang berfungsi sebagai tempat

penyimpanan kekayaan serta administrator Reksadana, yang meliputi

penyelesaian transaksi dengan broker atau bank, regristrasi atau

pendaftaran efek, dan sebagainya, yang telah mendapat persetujuan dari

Bapepam dan tidak diperbolehkan terafiliasi dengan Manajer Investasi.

Menurut pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal no.8 tahun 1995,

Bank Kustodian tidak boleh mempunyai hubungan istimewa dengan

Manajer Investasi. Bank Kustodian adalah pihak yang independen.
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2.5 Return dan Risiko Reksadana

2.5.1 Return Reksadana

Dalam berinvestasi pasti setiap investor mengharapkan tingkat pengembalian (return)

yang tinggi. Return reksadana merupakan suatu nilai lebih yang diharapkan oleh

setiap investor yang akan diperoleh pada akhir periode tertentu. Return yang

diharapkan oleh investor dengan return actual mungkin saja berbeda, perbedaan

tersebut yang akan menimbulkan sebuah risiko. Return yang diharapkan merupakan

return yang ditargetkan oleh investor dimasa yang akan datang, sedangkan return

actual merupakan tingkat return yang telah didapatkan oleh investor dimasa yang

lampau. Return reksa dapat berupa capital gain dan dividen. Capital gain merupakan

hasil pengembalian yang diperoleh para unit penyertaan yang diperoleh dari

perubahan nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih bernilai positif maka dikatakan

capital gain dan apabila nilai aktiva bersih bernilai negatif dikatakan capital loss.

Sedangkan dividen merupakan pembagian lab yang diberikan pengelola Reksadana

kepada para pemegang unit penyertaan.

Pada dasarnya tingkat pengembalian yang diharapkan investor merupakan rata-rata

tertimbang dari berbagai return historis yang tercermin dari rata-rata distribusi

probabilitas tingkat keuntungan sebagai faktor penimbang, perumusan expected

return dari suatu investasi. Karena data yang diolah merupakan Nilai Aktiva Bersih

(NAB) maka untuk menghitung rasio tingkat pengembaliannya Return Reksadana

(RRD) ,dengan formulasi sebagai berikut (Bodie et al., 2008)
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RRD =  NAB t – NAB t-1

NAB t-1

Keterangan :

RRD = return Reksadana p pada hari ke t

NAB per unitt = NAB per unit pada hari ke t

NAB per unitt-1= NAB per unit pada hari ke t-1

2.5.2 Resiko Berinvestasi melalui Reksadana

Menurut Situmorang (2010) Risiko-risiko berinvestasi dalam Reksadana antara lain

adalah :

1. Berkurangnya Unit Penyertaan

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang menjadi bagian

dari portofolio Reksadana yang mengakibatkan turunnya nilai unit

penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (redemption) sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik

kepada Manajer Investasi secara bersamaan dapat menyulitkan dalam

penyediaan uang tunai bagi pembayaraan tersebut.

3. Risiko Politik Ekonomi

Perubahan kebijakan di bidang politik dan ekonomi dapat mempengaruhi

kinerja perusahaan, tidak terkecuali perusahaan yang telah listing di bursa



19

efek. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi harga efek yang termasuk dalam

portofolio Reksadana.

4. Aset Perusahaan Tidak Dilindungi

Aset perusahaan Reksadana sebagian besar adalah sekuritas yang terdiri dari

hak sdan klaim hukum terhadap perusahaan yang menerbitkan. Hak yang

bersifat intagible, tidak memiliki wujud fisik sekalipun pemilikan bisa

dibuktikan oleh surat-surat berharga yang disimpan pada kustodian.

Perlindungan terhadap aset Reksadana dari risiko pencurian, kehilangan,

penyalahgunaan adalah sangat penting.

5. Nilai aset perusahaan tidak bisa ditetapkan secara tepat sehingga NAB harian

suatu saham Reksadana tidak bisa dihitung dengan akurat.

6. Manajemen perusahaan melibatkan orang-orang yang tidak jujur.

Kejujuran dalam pengeolaan Reksadana, terutama kejujuran dalam hal

informasi yang diberikan kepada masyarakat. Para calon pemodal Reksadana

harus diberikan informasi yang sejujurnya tentang kebijakan dan risiko

investasi Reksadana.

7. Perusahaan Reksadana dikelola menurut kepentingan dari pemegang saham

tertentu/keompok. Tujuan utama didirikannya perusahaan Reksadana adalah

untuk kepentingan para pemodal Reksadana, bukan untuk para pemegang

saham tertentu/kelompok. Dalam rangka menghilangkan adanya risisko

tersebut maka dibuat peraturan Reksadana untuk memberikan sepenuhnya

pada investor.
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2.6 Evaluasi Kinerja Reksadana

2.6.1 Treynor’s Model

Ada beberapa istilah yang dapat digunakan dengan maksud yang sama, yaitu

Treynor’s Model, Trenor’s Measure, dan Treynor’s Model. Dalam mengevaluasi

kinerja Reksadana Treynor menggunakan average return masa lalu sebagai expected

return dan menggunakan beta sebagai tolak ukur risiko. Beta menunjukan besar-

kecilnya perubahan return suatu rekasa dana terhadap perubahan market return.

Treynor, (Samsul 2009) meneliti 20 perusahaan mutual funds yang bersifat open-end

dengan data tahun 1953-1962. Sebagai tolak ukur risiko investasi digunakan beta

karena pada umumnya fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh fluktuasi pasar.

Average return masih dianggap sebagai tolak ukur terbaik untuk pedoman return

prediksi, sepanjang asumsi pasar adalah efisien. Perbandingan antara return dan

risiko menunjukan kepada investor bahwa semakin tinggi risiko semakin tinggi pula

return yang diharapkan. Rasio perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai

peringkat Reksadana dalam kaitannya dengan pemilihan Reksadana.

Excess return adalah selisih antara average return dikurangi dengan risk free dan

market risk dinyatakan dengan notasi beta portofolio, Model Treynor dinyatakan

sebagai berikut:

R/ : p - f /

Keterangan :

R/ : Reward to volatily model Treynor;
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p : Average return portofolio;

f : Risk Free Rate;

: Beta Portofolio sebagai tolak ukur.

 Kelemahan dan Kekurangan Metode Treynor

Kelemahan dari rasio Treynor adalah hanya dapat diaplikasikan untuk Beta positif

ketika pasar saham berada dalam fase bullish (the bull phase of the market ). Metode

Treynor dapat keliru jika diaplikasikan dalam fase bearish (the bear phase of the

market) dengan kondisi nilai beta yang negative. Kelemahan lain dari nilai Treynor

adalah tidak memasukan reward systematic/ uniqe risk.

Disamping itu perhitungan menggunakan Treynor juga memiliki kelemahan yaitu

jika suatu portofolio dianggap telah terdiversifikasi dengan baik, berarti return

portofolio tersebut hampir semuanya dipengaruhi oleh return pasar. Untuk portofolio

tersebut tentu saja lebih tepat jika kita menggunakan indeks Treynor. Pengukuran

metode Treynor dapat dipakai untuk setiap asset individual yang dikelola banyak

manajer , misalkan portofolio didervisifikasikan dengan dikelola oleh banyak manajer

maka risiko firm specific akan hilang dan hanya tersisa risiko market (Beta).
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2.6.2 Sharpe’s Model

Menurut Sharpe (Samsul:2009) kinerja mutual funds dimasa dating dapat diprediksi

dengan menggunakan dua ukuran yaitu, expected rate of return (E) dan predicted

variability of risk yang diekspresikan sebagai deviasi standar return . Expected rate

of return adalah return tahunan rata-rata dan predicted variability of risk adalah

deviasi standar dari return tahunan. Berukut ini adalah rumusnya :

R/ : p - f /

Keterangan :

R/ : Reward to volatily model Sharpe;

p : Average return portofolio, yaitu model capital gain dikurangi biaya

jual/beli, dan biaya Administrasi mutual funds

f : Risk Free Rate;

: Deviasi standar return Portofolio sebagai tolak ukur risiko.

2.5.3 Jensen’s Model

Berbeda dengan model Treynor dan Sharpe yang dapat menerima investasi

Reksadana sepanjang excess return positif, model Jensen hanya menerima investasi

Reksadana apabila dapat menghasilkan return yang melebihi expected  return atau

minimum rate of return. Jensen menggumakan rumus (Samsul:2009) Capital Asset

Pricing Model (CAPM) untuk menghitung minimum rate of return sebagai berikut :

E( j) : f + [E( m) – f]

Keterangan:
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E( j) : Expected return saham j

f : risk free, interest rate

: beta saham

E( m) : Expected market return

2.7 Indeks Harga Saham  Gabungan (IHSG) atau Benchmark

IHSG pertama kali menggelar perdagangan sahamnya pada tanggal 1 April

1983.Menurut Sunariyah (2010) definisi IHSG yaitu:“Indeks Harga Saham Gabungan

(IHSG) adalah suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga saham

gabungan, sampai tanggal tertentu dan mencerminkan suatu nilai yang berfungsi

sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabungan di bursa efek.”Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG) akan menunjukan pergerakan harga saham secara umum

yang tercatat di bursa efek. Indeks inilah yang paling banyak digunakan dan dipakai

sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. IHSG ini bisa untuk

menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakah harga saham mengalami

kenaikan atau penurunan. Indeks harga ini melibatkan seluruh harga saham yang

tercatat bursa.

Return dalam IHSG dapat dihitung dengan cara berikut ini:

:

Keterangan :
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: Return pasar saham (IHSG) harian

: IHSG hari ini

: IHSG hari sebelumnya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kinerja Reksadana sudah sering dilakukan untuk menilai kinerja

suatu Reksadana tersebut, untuk menilai apakah kinerja Reksadana tersebut

mempunyai kinerja yang lebih baik dari kinerja pasarnya.

Agus pada tahun 2007 melakukan penelitian reksadana saham di Indonesia

menggunakan metode Treynor memberikan hasil bahwa dengan terdapat 10

Reksadana saham aktif dengan kinerja baik dan 3 (tiga) Reksadana Saham dengan

kinerja buruk, return suatu Reksadana hanyalah satu sisi yang perlu diperhatikan, hal

lain yang juga penting adalah risiko Reksadana tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh  Hermeindito pada tahun 2007 menggunakan metode

Treynor meneliti reksadana saham di Indonesia memberikan hasil bahwa secara

umum Reksadana memiliki kinerja yang lebih baik dari kinerja pembanding (return

pasar maupun suku bunga bebas risiko).

Kemudian penelitian dilakukan oleh Manuel pada tahun 2001  menggunakan metode

Jensen untuk reksadana saham memberikan hasil bahwa kinerja Reksadana dapat
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mengalahkan indeks pasar saham ditinjau dari perbandingan secara langsung tanpa

memperhatikan faktor resiko. Kinerja Reksadana memiliki kinerja yang baik dengan

metode CAPM.

Vinus pada tahun 2007 melakukan penelitian tentang kinerja reksadana saham di

Indonesia menggunakan metode Treynor memberikan hasil bahwa Reksadana saham

individual menunjukkan return rata–rata yang tidak stabil. Reksadana saham

memiliki kinerja yang lebih rendah dari kinerja Reksadana indeks.

Noviwarmi pada tahun 2006 melakukan penelitian reksadana saham di Indonesia

menggunakan metode Sharpe dan Treynor memberikan hasil kinerja Reksadana

saham lebih baik dibandingkan dengan kinerja pembandingnya yaitu Reksadana

indeks LQ45.

Ringkasan penelitian terlebih dahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut inii:
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TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu Reksadana Saham

No Peneliti Variabel Metode Hasil

1 Hermeindito
(2007)

Reksadana
Saham

Treynor Reksadana memiliki
kinerja yang lebih baik
dari kinerja pembanding
(return pasar maupun
suku bunga bebas risiko).

2 Manuel
(2001)

Reksadana
Saham

Jensen memberikan hasil bahwa
kinerja Reksadana dapat
mengalahkan indeks
pasar saham ditinjau dari
perbandingan secara
langsung tanpa
memperhatikan faktor
resiko

3 Vinus
(2007)

Reksadana
Saham

Treynor Reksadana saham
individual menunjukkan
return rata–rata yang
tidak stabil. Reksadana
saham memiliki kinerja
yang lebih rendah dari
kinerja Reksadana indeks

4 Agus (2007) Reksadana
Saham

Treynor terdapat 10 Reksadana
saham aktif dengan
kinerja baik dan 3 (tiga)
Reksadana Saham
dengan kinerja buruk,
return suatu Reksadana
hanyalah satu sisi yang
perlu diperhatikan, hal
lain yang juga penting
adalah risiko

5 Noviwarmi
(2006)

Reksadana
Saham
dengan
Reksadana
Indeks
LQ45

Sharpe dan
Treynor

kinerja Reksadana saham
lebih baik dibandingkan
dengan kinerja
pembandingnya yaitu
Reksadana indeks LQ45.

Sumber : Data sekunder


