
 1 

Analisis kinerja Reksa Dana di Indonesia periode 2000-2002 

 

Disusun oleh : 

Putu S W 

 NIM. F 1301108 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pasar modal yang terjadi sekarang ini mempunyai peranan 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pasar 

modal merupakan salah satu penopang berputarnya roda perekonomian yaitu 

sebagai perantara yang menyediakan sumber dana bagi kegiatan investasi.  

Investasi dengan hasil atau return yang tinggi dengan risiko yang rendah 

pada masa sekarang ini sangat sulit ditemukan. Pada umumnya investasi 

dengan return yang tinggi mempunyai risiko yang tinggi pula. Melihat hal ini 

calon investor bisa  melihat reksa dana sebagai salah satu alternatif dalam 

investasinya. 

Menurut UU No. 08 tahun 1995 reksa dana merupakan suatu wadah yang 

dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang 

kemudian diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. 

Portofolio efek adalah kumpulan surat berharga seperti saham, obligasi, 

maupun surat berharga komersial. Dalam instrumen investasi berupa reksa 
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dana manajer investasi bertugas untuk menjalankan perusahaan yang 

mengelola reksa dana. 

 Menurut jenisnya reksa dana terbagi menjadi 4: (1) reksa dana 

pendapatan tetap,  (2) reksa dana saham, (3) reksa dana campuran,  dan (4) 

reksa dana pasar uang. Dari empat jenis reksa dana tersebut jenis mana yang 

akan dipilih tergantung pada kehendak investor. 

Reksadana merupakan bentuk investasi yang kian digemari di Indonesia. 

Hal ini tampak pada pesatnya perkembangan jumlah reksa dana yang 

beroperasi serta aset yang dikelolanya. Pada awal tahun 2000 hanya terdapat 

sebanyak 81 reksa dana dengan total NAB sebesar 4.974,1 milyar. Jumlah ini 

meningkat pesat  hanya dalam beberapa tahun, pada akhir tahun 2002 terdapat 

sebanyak 131 reksa dana dengan total NAB yang dikelola sebesar 46.613,83 

milyar. 

Pertumbuhan reksa dana tersebut terjadi karena reksa dana dianggap lebih 

likuid sehingga bisa dijual pada setiap hari bursa menurut Undang-Undang. 

Reksa dana juga dianggap menghasilkan return yang lebih baik daripada 

simpanan deposito. Keunggulan yang dimiliki reksa dana sebagai berikut: (1) 

skala ekonomis dalam akses ke pasar modal serta adanya diversifikasi dalam 

investasi dan (2) manajemen yang profesional. Investor dengan modal yang 

terbatas jika berinvestasi secara langsung membutuhkan biaya yang besar 

untuk mencapai tingkat diversifikasi investasi, dan diversifikasi hanya bisa 

dilakukan pada ragam portofolio yang terbatas. Dalam investasi melalui reksa 

dana investor tidak perlu bersusah payah memikirkan kerumitan dalam 
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investasi secara langsung, misalnya: mengenai keputusan jual ataupun beli dan 

memantau risiko secara menyeluruh. 

Perkembangan reksa dana di Indonesia membawa peluang sekaligus 

tantangan. Semakin meningkatnya jumlah reksa dana yang ada di Indonesia 

mendorong meningkatnya berbagai macam peluang investasi bagi para 

investor. Investor semakin leluasa dalam menentukan akan berinvestasi pada 

reksa dana yang mana. Tersedianya  berbagai macam pilihan investasi dalam 

reksa dana juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi investor untuk 

menentukan pilihan. Dalam situasi ini investor membutuhkan suatu alat penilai 

kinerja portofolio yang dapat membantu melihat risiko yang ada dalam reksa 

dana.  

Shun’an (2002) mengemukakan sampai saat ini ada beberapa model yang 

bisa membantu calon investor dalam menilai kinerja suatu reksa dana antara 

lain: model Sharpe, model Treynor dan model Jensen. Model-model ini dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat dan 

menguntungkan.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih 

(2002) yang meneliti perbandingan kinerja reksa dana periode 1997-1999. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode 

pengambilan data NAB tiap akhir bulan selama 36 bulan mulai Januari 2000 

sampai dengan Desember 2002, sedangkan Setyaningsih (2002) mengambil 

data NAB tiap akhir tahun periode 1997-1999. Perbedaan yang lain dalam  
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penelitian ini penulis ingin melihat antara empat jenis reksa dana  manakah 

yang kinerjanya paling baik dilihat dari rata-rata RVAR. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Adakah perbedaan kinerja  yang signifikan antara reksa dana pendapatan 

tetap, reksa dana saham, reksa dana pasar uang, dan reksa dana campuran 

di Indonesia? 

2. Di antara empat jenis reksa dana tersebut manakah yang mempunyai 

kinerja paling baik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk melihat dan memahami apakah ada perbedaan 

kinerja yang signifikan antara keempat jenis reksa dana tersebut, serta dari 

empat jenis reksa dana manakah yang kinerjanya paling baik.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat bahwa dengan penelitian 

ini penulis bisa mengaktualisasikan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah. 

2. Bagi kalangan akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana 

untuk menambah wawasan berpikir dan akan mendorong timbulnya 

penelitian-penelitian serupa pada masa yang akan datang dengan fenomena 

yang mungkin terjadi. 
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3. Bagi investor, semoga dengan penelitian ini menjadi tambahan masukan 

dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang akan 

diambilnya. 

 

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan beberapa pengertian pokok yang 

merupakan dasar kerangka teori yang dibutuhkan untuk 

menganalisis data, review penelitian terdahulu yang relevan  

mendukung penelitian ini serta hipotesis penelitian. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang populasi penelitian, penentuan sampel, 

metode pengumpulan data, variabel dan pengukurannya serta  

metode pengolahan data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA 

Bab ini akan menjelaskan pengujian hipotesis dan analisis hasil 

penelitian. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI  

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil akhir penelitian yang 

berupa kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi bagi 

penelitian yang akan datang. 
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