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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai kinerja dalam Reksa 

Dana. Penelitian terdahulu antara lain:  

1. Penelitian dilakukan oleh Violen Munawaroh, Rizal Effendi dan 

Ricardo (2016) dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Dan 

Pemeringkatan Reksa Dana Konvensional Saham Yang Tercatat Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015”. Populasinya adalah seluruh 

Reksa Dana konvensional saham 2012-2015 serta teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dan menghasilkan sampel 

dalam penelitian sebanyak 38 Reksa Dana konvensional saham. Teknik 

analisis data yaitu analisis investasi, menghitung kinerja Reksa Dana 

dengan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen serta metode risk adjusted 

return, rasio, risiko, dan snail trail. Hal ini menunjukkan metode Sharpe 

pada tahun 2012 terdapat 25 Reksa Dana saham yang memiliki kinerja 

positif dan 13 Reksa Dana saham dengan kinerja yang negatif, tahun 

2013 terdapat 5 Reksa Dana saham yang memiliki kinerja positif dan 33 

Reksa Dana saham memiliki kinerja negatif, tahun 2014 kinerja Reksa 

Dana dengan kinerja negatif dan tahun 2015 hanya terdapat 1 Reksa 

Dana dengan kinerja positif dan 37 Reksa Dana dengan kinerja negatif.  

Metode Treynor pada tahun 2012 terdapat 23 Reksa Dana saham 

yang menunjukkan kinerja positif dan 15 Reksa Dana saham dengan 

kinerja negatif, tahun 2013 terdapat 5 Reksa Dana saham yang 
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memilikki kinerja positif dan 33 Reksa Dana saham lainnya memiliki 

kinerja negatif, tahun 2014 terdapat 37 Reksa Dana dengan kinerja 

positif dan 1 Reksa Dana saham dengan kinerja negatif, dan tahun 2015 

terdapat 2 Reksa Dana dengan kinerja positif dan 36 Reksa Dana dengan 

kinerja negatif. Metode Jensen pada tahun 2012 terdapat 13 Reksa Dana 

dengan kinerja positif dan 25 Reksa Dana dengan kinerja negatif. Pada 

tahun 2013 terdapat 26 Reksa Dana dengan kinerja positif dan 12 Reksa 

Dana dengan kinerja negatif. Pada tahun 2014 terdapat 24 Reksa Dana 

dengan kinerja positif dan 14 Reksa Dana dengan kinerja negatif. Tahun 

2015 terdapat 20 Reksa Dana dengan kinerja positif dan 18 Reksa Dana 

dengan kinerja negatif.  

Dapat disimpulkan, kinerja positif dari Reksa Dana adalah layak 

untuk dijadikan tempat investasi sedangkan kinerja negatif merupakan 

tidak layak untuk menjadi tempat investasi. Model risk adjusted return, 

rasio risiko, dan snail trail merupakan pemeringkatan Reksa Dana 

selama periode penelitian, diposisi pertama yaitu Reksa Dana saham 

RHB Alpha Sector Retation dengan total nilai 69,80. Reksa Dana saham 

diperingat kedua yaitu Reksa Dana Manulife Dana Saham dengan total 

nilai 68,86 dan diperingkat ke tiga yaitu Reksa Dana Saham Schroder 

Indo Equity Fund dengan total nilai 68,63.  

2. Penelitian dilakukan Abdul Rofiq dan Bambang Hadi Santoso (2015) 

dengan judul “Analisis Kinerja Reksa Dana Dengan Menggunakan 

Model Sharpe, Treynor dan Jensen”. Jenis Reksa Dana penelitian ini 

adalah Reksa Dana saham. Teknik analisis yang digunakan yaitu 
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tranformasi nilai Z-score dan uji analisis Kruskal Wallis. Hasil 

penelitiannya menunjukkan hasil Reksa Dana saham yang secara 

konsisten cukup mampu mengungguli IHSG antara lain yaitu Panin 

Dana Prima, Panin Dana Maksima dan MNC Dana Ekuitas sedangkan 

sebagian besar Reksa Dana saham yang diteliti masih belum mampu 

menghasilkan kinerja di atas tolok ukur Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). Selain itu, uji Kruskal Wallis terhadap kinerja Reksa Dana 

Saham periode 2009-2013 bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada hasil pengukuran kinerja Reksa Dana Saham antara 

model Sharpe, Treynor dan Jensen.  

3. Penelitian dilakukan oleh Aziatur Rahmah (2016) dengan judul 

“Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Kinerja Reksa 

Dana Konvensional Dengan Metode Sharpe, Treynor, Jensen”. 

Penelitian dilakukan Januari 2013 sampai Desember 2015, memperoleh 

data melalui IHSG dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta Islam Index dan 

data SBI dari Bank Indonesia. Metode pengujian yang dilakukan yang 

digunakan dalam penelitian adalah uji Independent Sample T-test dan 

uji homogenitas. Hasil penelitiannya menunjukkan kinerja Reksa Dana 

konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja Reksa Dana 

syariah. Disisi lain, hasil analisis metode Sharpe dan Treynor 

menghasilkan kinerja Reksa Dana konvensional lebih baik 

dibandingkan kinerja Reksa Dana syariah sedangkan hasil analisis 

metode Jensen bahwa kinerja Reksa Dana syariah lebih baik 

dibandingkan kinerja Reksa Dana konvensional.  
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4. Penelitian dilakukan oleh Jepryansyah putra dan Syarif Fauzie (2014) 

dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Konvensional 

dengan Reksa Dana Syariah di Indonesia”. Reksa Dana dalam penilitian 

ini adalah seluruh Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana syariah 

baik jenis Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana saham dan Reksa 

Dana campuran. Metode pengujian yang dilakukan yang digunakan 

dalam penelitian adalah uji Independent Sample T-test dan Mann-

Whitney test. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Reksa Dana 

saham, Reksa Dana pendapatan tetap, dan Reksa Dana campuran dengan 

metode Sharpe dan Treynor mendapatkan peroleh P-value <0.05 dapat 

diartikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Reksa Dana saham, 

pendapatan tetap dan campuran baik konvensional maupun syariah. 

Hasil dari metode Jensen antara Reksa Dana saham konvensional dan 

Reksa Dana saham syariah terdapat perbedaan yang signifikan dengan 

nilai P-value>0.05.  

2.2 Landasan Teori  

2.1 Investasi  

2.2.1.1 Pengertian Investasi  

Investasi menurut (Tandelilin, 2010) Investasi merupakan komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa depan. Dapat dikatakan 

bahwa ketika investor membeli investasi seperti saham maka harapannya akan 

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen yang akan 

diterima di masa yang akan datang. Investasi menurut Jogiyanto (2014) 
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merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva 

produktif selama periode waktu tertentu. Maksud dari pendapat tersebut yaitu 

seseorang yang menunda pengeluaran dimasa sekarang dan digunakan untuk 

keperluan dimasa yang akan datang meliputi waktu tertentu. Selain itu, 

Martalena dan Malinda (2011) mengemukakan bahwa bentuk penundaan 

konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan 

datang, di mana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga 

dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Pertanyaan tersebut bahwa 

seseorang yang melakukan penundaan konsumsi dimasa sekarang maka 

dimasa mendatang akan mendapat keuntungan yang meliputi unsur risiko 

ketidakpastian.   

Dapat disimpulkan, investasi menurut para ahli bahwa adanya komitmen 

seseorang atas sejumlah dana atau sumber daya yang melibatkan penundaan 

konsumsi masa sekarang untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan 

datang dengan menanggung unsur risiko ketidakpsatian terkait keputusan 

tersebut.  

2.2.1.2 Tujuan Investasi  

Seseorang yang melakukan investasi mempunyai tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan dimasa yang akan datang. Tandelilin (2010) mengemukakan 

bahwa terdapat tujuan dalam melakukan investasi sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang 

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan 

taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha 
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bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada 

sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.  

2. Mengurangi tekanan inflasi  

Dalam melakukan investasi pemilikan perusahaan atau obyek 

lain, seseorang dapat menghidarkan diri dari risiko penurunan nilai 

kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.  

3. Dorongan untuk menghemat pajak  

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang 

bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui 

pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan 

investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.  

2.2.1.3 Bentuk-Bentuk Investasi  

Bentuk investasi yang diminati investor sangat beragam serta didukung oleh 

sarana yang dapat menjadi fasilitator dalam memperoleh keuntungan. Investor 

dapat memilih investasi yang sesuai dengan keinginannya dan mendapatkan 

tingkat return yang besar dengan kandungan resiko tersendiri. Menurut Fahmi 

dan Hadi (2009) bahwa aktivitas investasi pada umumnya terdiri dari dua 

bentuk, yaitu: 

1. Real Investment  

Investasi nyata yang secara umum melibatkan aset berwujud 

meliputi tanah, mesin-mesin dan pabrik.  

2. Financial Investment 

 Investasi keuangan melibatkan aset kontrak tertulis seperti 

saham biasa dan obligasi.  
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Dua bentuk investasi tersebut memliki perbedaan yaitu tingkat likuiditas, 

bentuk investasi yang dapat dicairkan lebih mudah dengan cara diperjual 

belikan yang tidak terikat oleh waktu yaitu financial investment sedangkan real 

investment membutuhkan waktu jangka panjang dalam mencairkan seperti 

tanah maupun mesin.  

2.2.1.4 Jenis-Jenis Investasi  

Menurut Noor et al.,(2007) bahwa investasi dilihat dari segi jenisnya 

mencakup investasi langsung yaitu investasi pada aset atau faktor produksi 

untuk melakukan usaha serta mengahasilkan dampak yang berganda bagi suatu 

perusahaan sedangkan investasi tidak langsung merupakan investasi pada aset 

finansial yang bermanfaat bagi masa depan seperti saham, obligasi dan Reksa 

Dana dikenal balas jasa investasi dan keuntungan berupa bunga. 

Jogiyanto mengemukakan (2014) bahwa jenis investasi terbagi menjadi dua 

yaitu investasi langsung merupakan pembelian langsung aktiva keuangan suatu 

perusahaan atau penanaman modal berupa aset fisik yang dapat dirasakan, 

dilihat dan jelas. Investasi dalam pembelian langsung merupakan aktiva rill 

yang berwujud fisik yaitu tanah, emas dan batu mulia. Investasi tidak langsung 

merupakan pembeliannya melalui perusahaan investasi berupa portofolio 

aktiva keuangan dari perusahaan lain. Dapat diibaratkan bahwa investor tidak 

secara langsung melakukan pembelian maupun kegiatan penanaman modal  

pada lembaga keuangan baik berupa saham, obligasi, serta surat berharga 

lainnya. Melalui kedua jenis investasi terdapat acuan pada tingkat perhitungan 

dalam pengembalian dan kondisi tidak pasti yang berarti risiko dimasa depan. 
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2.2.1.5 Proses Investasi  

Investor dalam membuat keputusan mengenai pembelian instrumen 

keuangan serta pemilihan sekuritas berkenaan dengan proses investasi. 

Menurut Sharpe, Alexander dan Bailey (2005) bahwa proses investasi terdapat 

5 prosedur dalam membuat keputusan, antara lain adalah: 

1. Kebijakan Investasi  

Tahap kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan investasi 

dan banyaknya dana yang dapat diinvestasikan. Kebijakan ini terkait 

dengan risiko dan return investasi yang diharapkan investor. 

Selanjutnya tahap ini meliputi indentifikasi potensi kategori aset 

keuangan yang akan membentuk portofolio investasi.  

2. Analisis Sekuritas  

Tahap analisis sekuritas meliputi penilaian terhadap sekuritas, 

baik secara individual maupun sekelompok sekuritas yang termasuk 

dalam kategori luas aset keuangan yang telah diidentifikasi 

sebelumnya. Analisis sekuritas dapat dilakukan dengan 

menggunakan analisis teknikal maupun analisis fundamental.  

3. Pembentukan Portofolio  

Tahap pembentukan portofolio mengindentifikasi aset-aset 

khusus yang akan dijadikan investasi serta menentukan besarnya 

dana investor yang akan diinvestasikan dalam setiap aset tersebut. 

Pada tahap ini, masalah selektivitas, penentuan waktu, dan 

diversifikasi perlu menjadi perhatian investor untuk meminimalkan 

risiko.  
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4. Revisi Portofolio  

Tahap revisi portofolio mengubah tujuan investasinya 

dikarenakan portofolionya tidak lagi optimal. Investor membentuk 

portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan 

membeli portofolio lain yang belum dimiliki.  

5. Evaluasi Kinerja Portofolio  

Tahap evaluasi kinerja portofolio meliputi penentuan kinerja 

portofolio secara periodik, baik dari return yang dihasilkan maupun 

tingkat risiko yang dihadapi investor. Oleh sebab itu, diperlukan 

ukuran yang tepat untuk menilai return dan risiko investasi maupun 

standar (benchmark) yang relevan.  

2.2.2 Reksa Dana  

2.2.2.1 Pengertian Reksa Dana  

Reksa Dana yaitu salah satu instrumen investasi yang menghimpun dana 

masyarakat pemodal yang akan dikelola oleh Manajer Investasi untuk 

diinvestasikan dalam portofolio efek. Dana masyarakat pemodal untuk 

Manajer Investasi akan dikelola oleh Bank Kustodian sebagai pihak ketiga 

yang mempunyai fungsi untuk mengurus administrasi dan melakukan 

pencatatan transaksi aset Reksa Dana. Produk Reksa Dana dalam memperoleh 

keuntungan dapat dirasakan pada investasi jangka panjang dengan cara 

membeli Reksa Dana secara unit pernyataan.  

Terdapat undang-undang pasar modal terkait Reksa Dana yaitu UU No.8 

tahun 1995 pasal 1 ayat 27 bahwa Reksa Dana merupakan wadah yang 

dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk dikelola melalui 
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investasi dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Pendapat Widoatmojo 

(2009) mengemukakan Reksa Dana merupakan surat berharga yang diterbitkan 

oleh Manajer Investasi, kemudian dijual kepada investor serta hasil penjualan 

digunakan untuk membuat portofolio efek agar risiko investasi menurun 

dengan keuntungan yang relatif besar. Dapat disimpulkan bahwa Reksa Dana 

yaitu suatu dana yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Manajer 

Investasi melalui portofolio efek yang disesuaikan oleh tingkat keuntungan dan 

risiko. 

2.2.2.2 Manfaat Investasi Reksa Dana 

Instrumen Reksa Dana dapat menguntungkan bagi investor, manfaat yang 

dapat diperoleh ketika melakukan investasi Reksa Dana antara lain (Hariyani 

dan Serifianto, 2010): 

1. Pemodal tidak memiliki dana yang cukup besar dalam melakukan 

investasi dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, 

sehingga dapat memperkecil risiko. Dengan Reksa Dana maka akan 

terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan 

memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal 

maupun pasar uang artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis 

instrumen seperti deposito, saham dan obligasi.  

2. Reksa Dana dapat mempermudah para pemodal dalam berinvestasi 

di pasar modal. Dengan Reksa Dana dapat menentukan saham-

saham yang baik, menentukkan saham bukanlah pekerjaan yang 

mudah tetapi membutuhkan keahlian dan pengetahuan tersendiri 

dalam menentukkan saham.  
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3. Berinvestasi dalam Reksa Dana dapat mengefisiensikan waktu 

karena dengan Reksa Dana para investor tidak perlu untuk 

memantau kinerja investasinya karena hal itu sudah diserahkan 

kepada Manajer Investasi untuk memantau perkembangan dan 

kinerja investasinya.  

2.2.2.3 Jenis Reksa Dana 

Berbagai jenis Reksa Dana yang akan ditemukan oleh investor disertai 

keuntungan maupun risiko diterima berbeda-beda. Karakteristik setiap Reksa 

Dana tidak dapat disamakan maka investor harus memahami karakteristik 

Reksa Dana baik keuntungan dan tingkat risikonya. Jenis dan karakteristik 

Reksa Dana dapat dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut: 

1. Reksa Dana Berdasarkan Bentuk 

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 bahwa 

Reksa Dana dalam segi bentuknya dibedakan menjadi: 

a. Reksa Dana Perseroan (corporate type) 

Reksa Dana dalam bentuk ini Reksa Dana menjual 

sahamnya dan dari hasil penjualannya untuk 

diinvestasikan pada berbagai jenis efek di pasar modal 

maupun pasar uang. Reksa Dana perseroan terbagi 

menjadi dua yaitu Reksa Dana terbuka dan Reksa Dana 

tertutup. Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang 

dapat menawarkan dan membeli kembali saham-

sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah yang 

telah dikeluarkan sedangkan Reksa Dana tertutup 
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merupakan Reksa Dana yang menawarkan saham-saham 

kepada masyarakat pemodal tetapi tidak dapat dibeli 

kembali saham-saham tersebut. 

Reksa Dana perseroan memiliki ciri-ciri antara lain: 

1) Bentuk hukumnya Perseroan Terbatas (PT) 

2) Kekayaan Reksa Dana dikelola berdasarkan pada 

kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer 

Investasi.  

3) Kekayaan Reksa Dana disimpan berdasarkan pada 

kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank 

Kustodian.  

b. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (contractual 

type) 

Reksa Dana bentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu 

kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank 

Kustodian yang mengikat pemegang pemegang unit 

penyertaan. Manajer Investasi mempunyai wewenang 

untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank 

Kustodian terdapat wewenang sebagai penyimpanan 

kolektif.  

Ciri-ciri Reksa Dana KIK yaitu: 

1) Berbentuk hukum KIK 

2) Manajer Investasi mengelola Reksa Dana 

berdasarkan kontrak yang telah disepakati 



26 
 

      
 

3) Bank Kustodian melakukan penyimpanan kolektif 

dengan kontrak yang telah disepakat 

2. Reksa Dana berdasarkan sifat  

Reksa Dana bersarkan sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu Reksa 

Dana bersifat terbuka dan tertutup menurut Tandelilin (2010).  

a. Reksa Dana Bersifat terbuka  

Investor tidak hanya dapat membeli saham Reksa 

Dana tetapi juga dapat menjualnya kembali kepada 

Manajer Investasi. Maka Manajer Investasi harus 

membeli nilai aktiva bersih per unit penyertaan melalui 

Bank Kustodian.  

b. Reksa Dana Bersifat Tertutup  

Investor tidak dapat menjual kembali saham Reksa 

Dananya kepada Manajer Investasi tetapi investor dapat 

menjual kembali saham Reksa Dana melalui Bursa Efek.  

3. Reksa Dana Berdasarkan Portofolio Investasi  

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 47/ 2015 

dan No. 48/ 2015 bahwa jenis Reksa Dana terbagi menjadi 5 macam 

diantaranya:  

a. Reksa Dana Saham  

Reksa Dana saham yaitu melakukan investasi 

minimum 80%-100% dari nilai aktiva bersih dalam 

bentuk efek bersifat ekuitas, efek hutang dan pasar uang 
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sebesar 0%-20%. Reksa dana saham memiliki risiko 

lebih tinggi dibandingkan dengan Reksa Dana lainnya.  

b. Reksa Dana Terproteksi  

Reksa Dana Terproteksi merupakan investasi pada 

efek bersifat utang minimum 70%-100% dan pasar uang 

dan saham memiliki persentase 0-30%. Reksa Dana 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.  

c. Reksa Dana Pendapatan Tetap  

Reksa Dana pendapatan tetap merupakan Reksa Dana 

yang melakukan investasi minimal 80%-100% dari nilai 

aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat utang 

sedangkan pasar uang dan saham memiliki persentase 0-

20%. Reksa Dana yang berkategori jangka menengah 

dan panjang serta memiliki pergerakan dan risiko lebih 

stabil.  

d. Reksa Dana Campuran  

Reksa Dana campuran adalah investasi pada efek 

bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar 

uang dalam negeri paling banyak 79% dari nilai aktiva 

bersih. 
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e. Reksa Dana Pasar Uang  

Melakukan investasi dalam efek bersifat utang yang 

diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) 

tahun meliputi efek hutang dan pasar uang 100%. Tujuan 

Reksa Dana ini yaitu perlindungan Kapital, 

menyediakan likuiditas tinggi dan pemeliharaan modal.  

4. Reksa Dana Berdasarkan Tujuan Investasi  

Darmadji dan Fakhruddin (2012) mengemukakan bahwa tujuan 

investasi Reksa Dana terbagi menjadi 3 kategori sebagai berikut: 

a. Growth Fund 

Jenis Reksa Dana yang mengejar pertumbuhan nilai 

dana yang alokasinya berupa saham.  

b. Income Fund 

Jenis Reksa Dana mengutamakan kepada tingkat 

pendapatan yang konstan serta dana akan dialokasikan 

berupa utang atau obligasi.  

c. Safety Fund 

Jenis Reksa Dana yang memiliki tujuan investasi yang 

paling utama adalah keamanan. Salah satu jenisnya 

berupa Reksa Dana pasar uang bersifat deposito 

berjangka, sertifikat deposito dan surat jangka pendek.  

2.2.2.4 Pengelola Reksa Dana 

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 bahwa 

Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi sebagai penanggung jawab atas 
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portofolio efek milik nasabah. Kegiatan Manajer Investasi yaitu analisis dan 

pemilihan jenis investasi, memonitor pasar investasi dan melakukan suatu 

tindakan untuk kepentingan investor. Pihak perantara antara Manajer Investasi 

dengan investor yaitu Bank Kustodian sebagai bidang penyimpanan surat 

berharga maupun administrasinya. Pihak Manajer Investasi dan Bank 

Kustodian tidak diperkenankan untuk berkerjasama dikarenakan menjaga 

indenpendensi dari masing-masing pihak.  

Martalena dan Melinda (2011) mengemukakan terdapat pelaku dan profesi 

penunjang investasi Reksa Dana sebagai berikut: 

1. Manajer Investasi  

Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang 

kegiatannya mengelola Reksa Dana baik nasabah perorangan 

maupun investasi kolektif.  

2. Bank Kustodian  

Lembaga yang memberikan jasa penitipan efek maupun 

memberikan jasa lain seperti menerima deviden, bunga, 

menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening 

menjadi nasabah. Lembaga kustodian mempunyai tugas 

mengeksekusi perintah yang diberikan Manajer Investasi sesuai 

kontrak dan biasanya berbentuk bank umum.  

3. WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana)  

Orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa 

Keuangan untuk bertindak sebagai wakil perusahaan efek untuk 
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menjual efek Reksa Dana. Izin WAPERD hanya boleh digunakan 

untuk mewakili 1 perusahaan efek.  

4. Profesi Penunjang Reksa Dana 

Profesi ini terdiri dari dua yaitu notaris sebagai pejabat umum 

yang berwenang membuat akta otentik yaitu pembuatan akta 

kontrak-kontrak yang diperlukan dalam pendirian Reksa Dana. 

Konsultan hukum mempunyai tugas sebagai profesi penunjang 

Reksa Dana sebagai ahli hukum yang memberikan dan 

menandatangani pendapat dari segi hukum mengenai penawaran 

dari Reksa Dana.  

2.2.2.5 Biaya-Biaya Reksa Dana  

Investor dalam berinvestasi tak lepas dari adanya biaya-biaya, biaya dapat 

mengurangi nilai investasi investor dan mengurangi tingkat pengembalian 

yang diterima investor. Biaya yang diharapkan investor diharapkan dapat 

meminimalisasi agar hasil yang diperoleh cukup besar dan lebih tinggi. 

Manurung (2007) terdapat beberapa biaya yang ditanggung oleh investor, 

antara lain: 

1. Biaya yang dikeluarkan ketika investor membeli Reksa Dana 

Biaya saat berinvestasi Reksa Dana dikenal dengan istilah biaya 

pembelian atau biaya penjualan, biaya tersebut sangat bervariasi dari 

0-2%. Bagi para Manajer Investasi dalam mengenakan biaya ini 

selalu lebih besar kepada Reksa Dana saham karena saham dianggap 

mempunyai kemungkinan tingkat pengembalian tinggi sedangkan 

Reksa Dana pendapatan tetap sedikit lebih kecil maupun Reksa Dana 
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pasar uang tidak dikenakan biaya dikarenakan Reksa Dana yang 

dianggap sebagai pengganti rekening koran dari investor.  

2. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Reksa Dana itu sendiri 

Biaya ini yaitu biaya untuk Bank Kustodian dan biaya untuk 

Manajer Investasi dan biaya lain yang berkaitan dengan Reksa Dana. 

Biaya Bank Kustodian merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

Reksa Dana yang dihitung harian dan dibayarkan awal bulan 

berikutnya sebesar 0,25%. Biaya yang dikeluarkan oleh Reksa Dana 

untuk membayar jasa Bank Kustodian sebagai administrasi dari aset 

dan unit penyertaan dari Reksa Dana. Manajer Investasi yang 

mengelola Reksa Dana akan mendapatkan fee atas keahliannya 

seperti market timing dan pemilihan saham berkisar 0,5%.  

2.2.2.6 Risiko Dalam Berinvestasi Reksa Dana  

Risiko yaitu suatu kemungkinan akan mengalami kerugian dari harapan atau 

prediksi baik sebagian maupun keseluruhan investasi awal. Ketika investor 

memilih jenis Reksa Dana yang ditawarkan oleh Manajer Investasi maka 

sebaiknya mengenal atau mengetahui risikonya terlebih dahulu. Manurung 

(2007) mengemukakan bahwa risiko dalam berinvestasi Reksa Dana sebagai 

berikut: 

1. Risiko ekonomi saat ini, situasi ekonomi dapat mempengaruhi Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana.  

2. Risiko fluktuasinya Nilai Aktiva Bersih, risiko ini terjadi karena 

adanya perubahan portofolio maupun kebijakan pemerintah atas 

tingkat bunga yang tidak dapat dikendalikan Manajer Investasi.  
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3. Risiko likuiditas, kemampuan Reksa Dana tidak dapat membayar 

portofolio yang tidak dapat dijual atau adanya investor yang 

sekaligus melakukan pencairan Reksa Dana. 

4. Risiko pertanggungan atas kekayaan Reksa Dana, perubahan Nilai 

Aktiva Bersih dikarenakan adanya instrumen investasi yang tidak 

dibayar diakibatkan adanya bencana alam sehingga diperlukan 

melakukan asuransi oleh Bank Kustodian.  

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012) Reksa Dana terdapat peluang 

risiko, sebagai berikut: 

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan  

Risiko ini disebabkan oleh terjadinya penurunan harga dari efek 

seperti saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang termasuk 

dalam portofolio tersebut.  

2. Risiko Likuiditas  

Risiko yang dihadapi oleh Manajer Investasi mengenai 

ketersediaan uang tunai, sebagian besar pemegang unit melakukan 

penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. 

3. Risiko Wanprestasi  

Risiko yang timbul ketika perusahaan asuransi yang 

mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera melakukan 

pelunasan ganti rugi atau membayar nilai pertangguhan lebih rendah 

saat terjadi hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi dari pihak-

pihak yang terkait dengan Reksa Dana, Pialang, Bank Kustodian, 
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Agen Pembayaran atau hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan 

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.  

2.2.3 Return dan Risiko Reksa Dana 

2.2.3.1 Return Reksa Dana 

Juwita, et al., (2013) mengemukakan bahwa return atau imbal hasil Reksa 

Dana dapat diperoleh melalui dividen yaitu laba yang diberikan oleh Manajer 

Investasi sebagai pengelola Reksa Dana kepada investor sebagai pemegang 

unit penyertaan. Capital gain yaitu return yang diperoleh para pemegang unit 

penyertaan yang berasal dari perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB). 

Perhitungan return Reksa Dana yang didasarkan oleh Nilai Aktiva Bersih 

(NAB). Return Reksa Dana dirumuskan sebagai berikut (Rika dan Yusuf, 

2017):  

 
1

1






t

tt
RD

NAV

NAVNAV
Kinerja  

 Keterangan= 

KinerjaRD = Return harian portofolio pada bulan t 

       tNAV         = Nilai aktiva bersih pada bulan t 

      1tNAV       = Nilai aktiva bersih bulan sebelum bulan t 

2.2.3.2 Risiko Reksa Dana 

Risiko investasi (Rofiq et al., 2015) terdiri dari dua yaitu risiko sistemik dan 

risiko tidak sistemik. Risiko sistemik dapat timbul dikarenakan faktor-faktor di 

luar perusahaan yaitu perubahan pada nilai tukar mata uang, inflasi dan tingkat 

suku bunga sedangkan risiko tidak sistemik merupakan risiko yang dapat 
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dikurangi dengan cara diversifikasi portofolio. Sud Husnan mengemukakan 

(2009) risiko terdapat 2 macam yaitu: 

1. Risiko yang tidak dapat didiversifikasikan (Non Diversifiable Risk)  

Risiko ini sama dengan risiko sistematis atau risiko yang berasal 

dari kondisi pasar dan makroekonomi, risiko ini dilambangkan 

dengan koefisien beta. Kondisi makro ekonomi menyebabkan 

inflasi, risiko tingkat suku bunga dan risiko pasar. Bodie, et al., 

mengemukakan (2014) bahwa beta diukur dengan rumus:  
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Keterangan= 

i    = Nilai Beta Reksa Dana p 

           ),( Mi rrCov      = Kovarian Reksa Dana p dengan pasar 

            
2

M   = Varians dari kinerja pasar  

2. Risiko yang dapat didiversifikasi (Diversifiable Risk) 

Risiko dapat didiversifikasi atau risiko tidak sistematis serta 

risiko khusus yang terdapat pada perusahaan. Risiko ini disebut 

risiko total dan digambarkan dengan standard deviasi atau varians. 

Menurut Bodie,et al., (2014) rumus standar deviasi sebagai berikut: 
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Keterangan= 

p   = Standar Deviasi  
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r(s)       = Return Reksa Dana pada hari ke n 

r  = Rata-rata return Reksa Dana 

n  = Jumlah data return selama periode pengukuran 

2.2.4 Kinerja Reksa Dana dan Kinerja Pasar 

2.2.4.1 Kinerja Reksa Dana 

Perkembangan kinerja Reksa Dana dapat membantu investor dalam 

membuat keputusan dengan adanya pengukuran kinerja Reksa Dana maka 

investor dapat membandingkan kinerja Reksa Dana yang memberikan kinerja 

terbaik. Menurut Sutedi dalam Violen (2016) bahwa dalam melakukan 

pengukuran kinerja Reksa Dana dapat menggunakan metode pengukuran 

kinerja Reksa Dana yaitu Sharpe, Treynor dan Jensen. Ketiga pendekatan 

pengukuran kinerja Reksa Dana memperhitungkan risiko yang ditanggung oleh 

instrument investasi. 

Rofiq dan Santoso (2015) mengemukakan bahwa dalam melakukan 

penilaian kinerja Reksa Dana terdapat tiga model perhitungan imbal hasil yang 

disesuaikan oleh risiko yaitu terdiri dari: 

1. Reward to Variability Ratio (Sharpe measure)  

Kinerja portofolio Reksa Dana diukur dengan cara membagi 

imbal hasil lebih (excess return) dengan variablitas imbal hasil 

portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi. Model ini 

mengukur risiko sebagai total risiko yang sebenarnya terjadi yaitu 

risiko sistemik dan risiko tidak sistemik. Metode Sharpe dirumuskan 

sebagai berikut (Rofiq,et al.,2015): 

p

RbrTRp
RVAR
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Keterangan= 

RVAR                    = Pengukur Sharpe 

TRp                           = Rata-rata tingkat pengembalian portofolio 

dalam periode tertentu  

Rbr                            = Rata-rata tingkat bunga bebas risikodalam 

periode tertentu  

p                         = Standar deviasi dari tingkat pengembalian 

portofolio  

RbrTRp                  = Premi risiko (excess return) portofolio  

Semakin besar nilai slope, maka semakin baik kinerja portofolio 

atau semakin besar rasio premi portofolio terhadap standar deviasi 

maka semaikin baik kinerja portofolio yang diukur. 

2.  Reward to Volatility Ratio (Treynor measure) 

Model ini mengukur kinerja portofolio dengan cara membagi 

excess return dengan volatilitas portofolio yang dinyatakan dengan 

beta. Pengukuran kinerja ini menggunakan model Treynor yang 

dapat diasumsikan bahwa portofolio yang terbentuk merupakan 

portofolio yang optimal sehingga risiko yang tidak sistemik akan 

diabaikan dan risiko yang tertinggal untuk digunakan dalam 

perhitungan hanya risiko sistemik. Metode treynor dengan rumus 

sebagai berikut (Rofiq,et al., 2015): 

p

RbrTRp
RVOL
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Keterangan= 

RVOL           = Pengukuran Treynor  

TRp                         = Rata-rata tingkat pengembalian portofolio 

dalam periode tertentu 

Rbr                               = Rata-rata tingkat bunga bebas risiko dalam 

periode tertentu  

p                                = Beta dari tingkat pengembalian portofolio  

RbrTRp                 = Premi risiko (excess return) portofolio 

Metode ini, semakin tinggi angka indeksnya maka Reksa Dana 

semakun baik kinerja Reksa Dananya.  

3. Differential Return Measure (Jensen’s Alpha) 

Model pengukuran Jensen yaitu selisih antara imbal hasil rata-

rata portofolio dengan nilai menurut Capital Asset Pricing Model. 

Didasarkan atas konsep garis pasar sekuritas yaitu garis yang 

menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang 

bebas risiko. Dalam keadaan ekuilibrium semua portofolio 

diharapkan berada pada garis pasar sekuritas. Persamaan untuk 

metode Jensen sebagai berikut (Rofiq, et al., 2015): 

   RbrRmpRbrTRpp    

Keterangan = 

p                            = Pengukur Jensen 

TRp                         = Rata-rata tingkat pengembalian portofolio 

dalam periode tertentu 
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Rbr                            = Rata-rata tingkat bunga bebas risiko dalam 

periode tertentu  

p                               = Beta dari tingkat pengembalian portofolio  

                       Rm                               = Rata-rata tingkat pengembalian pasar 

RbrTRp                 = Premi risiko (excess return) portofolio 

RbrRm                  = Rata-rata premi resiko pasar 

Pengukuran metode jensen bahwa semakin tinggi indeksnya 

maka semakin baik kinerja Reksa Dana. 

2.2.4.2 Kinerja Pasar  

Tandelilin dalam Rika dan yusuf (2017) mengemukakan bahwa penilaian 

mengenai kinerja portofolio yaitu mengevaluasi apakah return portofolio yang 

telah terbentuk dapat memberikan return yang besar dibandingkan dengan 

portofolio lainnya yang menjadi benchmark serta return dievaluasi apakah 

return yang diperoleh dapat telah cocok dengan risiko yang ada. Benchmark 

merupakan patok duga yang biasanya return pasar yaitu IHSG.  

Indeks Harga Saham Gabungan merupakan kinerja pasar. Return pasar yaitu 

tujuan dari kinerja pasar untuk memperoleh tingkat pengembalian dari 

investasi seluruh saham yang terdaftar di bursa. Perhitungan dengan rumus 

(Rofiq,et al., 2015): 

Return IHSG 
1

1






t

tt

IHSG

IHSGIHSG
 

Keterangan= 

IHSGt   = IHSG akhir bulan t  

IHSGt-1               = IHSG bulan sebelumnya t-1 
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2.3 Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Reksa Dana Saham dan Reksa Dana 

Terproteksi yang terdafatar di Otoritas 

Jasa Keuangan Periode 2013-2016 

      Kajian Teori 

Teori Investasi (Tandelilin,Jogiyanto,Fahmi, Martalena, Sharpe) 

Teori-Teori Reksa Dana (Widoatmojo,Hariyani,Darmadji) 

Kinerja Reksa Dana (Violen, et al dan Abdul, et al) 

Kinerja Pasar (Rika, et al dan Abdul, et al) 

Metode Sharpe 

(Sharpe Measure)  
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2.4 Hipotesis  

Kinerja Reksa Dana yaitu kemampuan Reksa Dana dalam menghasilkan 

return, penggambaran kinerja dari suatu Reksa Dana yaitu Nilai Aktiva Bersih 

per unit penyertaan. Violen,et al., (2016) mengemukakan kinerja suatu Reksa 

Dana dilihat dari kinerja historis yang berbentuk nilai ativa bersih per unit 

penyertaan yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama untuk investor 

dalam memilih Reksa Dana. Penilaian kinerja Reksa Dana menjadi suatu 

kepentingan baik bagi investor maupun Manajer Investasi dalam mengelola 

Reksa Dana. Menurut Rofiq, et al., (2015) bahwa kinerja Reksa Dana yang 

lebih baik akan menarik minat investor sebagai instrumen investasi dan 

Manajer Investasi menggunakan penilaian kinerja Reksa Dana sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyusun strategi pengelolaan investasi di masa 

mendatang. 

Perkembangan Reksa Dana saham tahun 2015 dengan jumlah Reksa Dana 

saham 183 mendapatkan nilai aktiva bersih tertinggi dibandingkan jenis Reksa 

Dana lainnya sebesar 104,46 triliun. Pada tahun 2016 sama seperti tahun 2015 

bahwa Reksa Dana saham memiliki nilai aktiva bersih yang tertinggi yaitu 

113,10 triliun dengan jumlah Reksa Dana saham 223 (OJK,2016). Ferikawita, 

et al., (2009) mengemukakan kinerja portofolio Reksa Dana saham lebih tinggi 

dibandingkan jenis Reksa Dana lainnya dikarenakan portofolio Reksa Dana 

saham sekurang-kurangnya 80% dari portofolionya yang terdiri dari efek yang 

menyerap dana alokasi yang cukup besar dibandingkan jenis efek lainnya. 

Menurut JR Dwi, et al., (2014) bahwa Manajer Investasi dalam memilih 

kumpulan portofolio saham harus memberikan keuntungan optimal. Dapat 
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disimpulkan, Reksa Dana saham memiliki nilai aktiva bersih tertinggi 

dikarenakan proporsi saham yang kurang dari 80% yang menyerap dana 

alokasi cukup besar agar memberikan keuntungan yang optimal.  

Reksa Dana terproteksi yaitu jenis Reksa Dana yang memberikan proteksi 

atas nilai investasi awal pemegang saham unit penyertaan melalui mekanisme 

pengelolaannya portofolio dan penjamin pihak lain (Nabilatus,2016). Strategi 

investasi pasif terdapat dalam Reksa Dana terproteksi yaitu membeli obligasi 

sampai jatuh tempo serta membagikan kupon kepada investor pada akhir 

periode (Saptiawan,2013). Reksa Dana dalam bentuk ini memberikan suatu 

perlindungan dalam bentuk efek bersifat utang dengan strategi investasi pasif 

yang membagikan kupon pada akhir periode.  

Metode Sharpe dalam John (2014) mengemukakan suatu metode yang 

digunakan untuk membandingkan kinerja portofolio menggunakan konsep dari 

garis pasar modal atau Capital Market Line (CML). Konsep garis dari Capital 

Market Line (CML) yaitu garis yang menunjukkan semua kemungkinan 

kombinasi portofolio yang efisien terdiri dari aktiva-aktiva beresiko. Metode 

Treynor memiliki dasar risk premium dengan pembaginya menggunakan beta 

yang merupakan risiko fluktuatif relatif terhdap risiko pasar (Alvis et al,2016). 

Metode Sharpe mengukur premi risiko dalam setiap unit risiko pada portofolio 

dengan bentuk standar deviasi sedangkan metode Treynor yaitu alat ukur 

dalam pengembalian unit risiko yang sistemik relatif dalam bentuk beta 

portofolio. Fitaning, et al., (2013) mengemukakan penggunaan kedua metode 

saling melengkapi, metode Sharpe menghasilkan peringkat lebih rendah dalam 

portofolio Reksa Dana yang tidak terdiverifikasi sedangkan metode Treynor 
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memiliki peringkat yang tinggi. Secara tidak langsung, metode Sharpe dan 

metode Treynor dilakukan secara bersama-sama maka semakin tinggi nilai 

rasio Sharpe dan Treynor akan berdampak pada kinerja yang semakin baik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rofiq dan Santoso (2015) memperoleh hasil 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja Reksa Dana saham 

dengan model Sharpe, Treynor dan Jensen. Adapun penelitian oleh Ala Arif 

Sobah (2016) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pengukuran 

kinerja Reksa Dana saham dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor dan 

Jensen serta kinerja Reksa Dana terproteksi dengan menggunakan metode 

Sharpe, Treynor dan Jensen tidak terdapat perbedaan. Selain itu, Juwita, et al., 

(2012) dalam penelitian mengenai Reksa Dana saham dan Reksa Dana 

Terproteksi tidak terdapat perbedaan dengan menggunakan metode Sharpe.   

Berdasarkan teori yang digunakan serta penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya maka penelitian ini dapat dirumuskan dengan 2 hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja Reksa Dana saham dengan 

kinerja  Reksa Dana terproteksi menggunakan metode Sharpe. 

H2: Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja Reksa Dana saham dengan 

kinerja  Reksa Dana terproteksi menggunakan metode Treynor. 

 

 

 

 

 


