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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Investasi

2.1.1. Pengertian Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang

berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan

dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan

keuntungan di masa depan. Terkadang investasi juga disebut sebagai

penanaman modal.

Secara singkat Fabozzi dalam Fahmi (2012:2) mengatakan bahwa

investasi adalah proses pengelolaan uang.

Terdapat banyak sekali pendapat yang dikemukakan oleh para ahli

mengenai pengertian investasi. Diantaranya :

Menurut Sunariyah (2011:4)

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), investasi dapat diartikan

sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang mempunyai

jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha.

Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek

tertentu baik bersifat fisik ataupun nonfisik, seperti proyek pendirian

pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung, proyek penelitian,

dan pengembangan.

Menurut Martalena dan Malinda (2011:1) investasi merupakan
bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh
konsumsi di masa yang akan datang, di mana didalamnya terkandung
unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas
penundaan tersebut.

Menurut Smith dan Skousen dalam Fahmi (2012:2) “investing
activities : transaction and events the purchase and sale of securities
(excluding cash equivalents, and building, equipment, and other
asset not generally held for sale, and the making, and collecting of
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loans. They are not classified as operating activities, since the relate
only indirectly to the central, ongoing operations of entitiy.”

Menurut Halim dalam Fahmi (2012:3) investasi pada hakikatnya

merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan

memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi pada saat ini atau

penempatan sejumlah dana pada suatu aset dengan harapan memperoleh

keuntungan di masa yang akan datang di mana dalam kegiatan investasi

tersebut mengandung unsur risiko atau ketidakpastian yang harus dihadapi

oleh investor.

Tentunya untuk mencari keuntungan dengan melakukan investasi ini

adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam

dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati- hatian (prudent principle).

Sering kali banyak orang masih bingung apakah investasi itu sama

dengan menabung. Untuk itu berikut ini adalah perbedaan antara investasi

dan menabung Martalena dan Malinda (2011:1)

Table 2.1

Perbedaan Investasi dan Menabung

INVESTASI MENABUNG

Digunakan untuk tujuan jangka

menengah dan jangka panjang

Akumulasi dana untuk tujuan

jangka pendek

Tujuannya untuk melipatgandakan

kekayaan melalui perolehan regular

income dan capital gain

Tujuan yang hendak dicapai

umumnya bersifat konsumtif

Dana awal dalam jumlah yang

relatif besar

Dana awal dalam jumlah yang

relatif kecil
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2.1.2. Tujuan Investasi

Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan

maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Fahmi (2012:5).

Begitu pula hal-hal dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan

yang hendak dicapai yaitu:

a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut.

b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang

diharapkan (profit actual).

c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.

d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.1.3. Proses Investasi

Setiap melakukan keputusan investasi selalu saja memerlukan

proses, yang mana proses tersebut akan memberikan gambaran setiap

tahap yang akan ditempuh oleh perusahaan.

Secara umum Fahmi (2012:7) menyebutkan bahwa proses

manajemen investasi  meliputi 5 (lima) langkah :

1. Menetapkan Sasaran Investasi

Penetapan sasaran artinya melakukan keputusan yang bersifat

fokus atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan

diinvestasikan. Penetapan sasaran investasi adalah sangat

disesuaikan dengan apa yang akan ditunjukan pada investasi

tersebut. Jika sasaran investasi adalah dalam bentuk penyaluran

kredit maka berarti investasi tersebut dalam bentuk lembaga

perbankan, leasing, bank perkreditan dan sejenisnya yang bertugas

untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

kepada publik yang mengalami kekurangan dana.

2. Membuat Kebijakan Investasi

Pada tahap proses yang kedua ini menyangkut dengan bagaimana

perusahaan mengelola dana yang berasal dari stock, bond dan

lainnya untuk kemudian didistrubusikan ke tempat-tempat yang

dibutuhkan. Perhitungan pendistribusian dana ini haruslah
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dilakukan dengan kehati-hatian (prudential principle) karena

berbagai hal akan bisa timbul pada saat dana tersebut tidak mampu

ditarik kembali. Juga perlu bagi pihak perusahaan

memperhitungkan tentang beban pajak (tax) yang akan ditanggung

nantinya.

3. Memilih Strategi Portofolio

Ini menyangkut keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak

perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja. Pada saat

perusahaan melakukan investasi aktif maka semua kondisi tentang

perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham.

Investasi aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan

kemudian selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling

tepat untuk dilaksanakan. Sedangkan secara pasif hanya dapat

dilihat pada indeks rata-rata saja, atau dengan kata lain berdasarkan

pada reaksi pasar saja tanpa ada sikap atraktif.

4. Memilih Aset

Di sini pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang

nantinya akan memberi return yang tertinggi (maximal return).

Return di sini dilihat sebagai keuntungan yang akan mampu

diperoleh.

5. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja

Tahap ini adalah menjadi tahap revaluasi bagi perusahaan untuk

melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini dan apakah

tindakan yang telah dilakukan selama ini betul-betul maksimal atau

belum. Jika belum maka sebaiknya segera melakukan perbaikan

agar kerugian tidak akan terjadi ke depan nantinya. Bagaimanapun

perusahaan berharap akan memperoleh keuntungan yang bersifat

sustainability dan bukan hanya keuntungan yang diperoleh sesaat

saja (stimulus profit).
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2.1.4. Bentuk-Bentuk Investasi

Menurut Martalena dan Malinda (2011:2) investor dapat

melakukan dalam berbagai jenis aset, antara lain real asset dan financial

asset.

a. Real Asset

Investasi dalam bentuk nyata (dapat dilihat, diukur, dan

disentuh).

Contoh : tanah, bangunan, emas, dan lain-lain.

b. Financial Asset

Investasi dalam bentuk surat berharga

Contoh : commercial paper, sertifikat deposito, saham, obligasi,

reksadana.

Financial asset yang bersifat jangka pendek diperdagangkan di

pasar uang, sedangkan yang bersifat jangka panjang

diperdagangkan di pasar modal

Sama seperti yang disebutkan oleh Martelena dan Malinda, Fahmi

(2012:4) juga menyebutkan bahwa investasi terbagi dalam dua bentuk

yaitu :

a. Real Investment

Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan aset

berwujud, seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik.

b. Financial Investment

Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak

tertulis, seperti saham (common stock) dan obligasi (bond.)

Pada dua bentuk investasi ini Sharpe, et all., dalam Fahmi (2012:4)

menegaskan bahwa pada perekonomian primitif semua investasi lebih ke

investasi nyata, sedangkan pada perekonomian modern, lebih banyak

dilakukan investasi keuangan. Di mana lembaga-lembaga untuk investasi

yang berkembang pesat memberi fasilitas untuk berinvestasi nyata. Jadi

kedua bentuk investasi bersifat komplomenter, bukan kompetitif. Sehingga
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kita bisa melihat salah satu ukuran ekonomi suatu Negara tersebut adalah

maju di mana keberadaan dan kualitas dari bursa efeknya diakui oleh para

pebisnis.

2.1.5. Tipe-Tipe Investasi

Pada saat seorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan

dana dan ingin berinvestasi maka ia dapat memilih dan memutuskan tipe

aktiva keuangan seperti apa yang akan dipilihnya. Fahmi (2012:4)

menyebutkan dalam hal ini terdapat dua tipe investasi yaitu:

a. Direct Investment

Direct Investment (investasi langsung) adalah mereka yang

memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara

langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat

dilakuan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya.

Investasi langsung ada beberapa macam yaitu dapat disarikan

sebagai berikut :

1. Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan

 Tabungan

 Deposito

2. Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan

a) Investasi langsung di pasar uang

 T-bill

 Deposito yang dapat dinegosiasikan

b) Investasi langsung di pasar modal

 Surat-surat berharga pendapatan tetap (fixed income

securities)

 T-bond

 Federal agency securuities

 Municipal bond

 Corporate bond

 Convertible bond
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 Saham-saham (equity securities)

 Saham preferen (preferred stock)

 Saham biasa (common stock)

c) Investasi langsung di pasar turunan

 Opsi

 Waran (warrant)

 Opsi put (put option)

 Opsi call (call option)

 Future contract

b. Indirect Investment

Indirect Investment (investasi tidak langsung) adalah mereka yang

memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi

dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva

keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham

atau obligasi saja. Mereka yang melakukan kebijakan indirect

investment umumnya cenderung tidak terlibat dalam pengembalian

keputusan penting pada suatu perusahaan. Contohnya membeli

saham dan obligasi yang dijual di pasar modal dan itu juga

biasanya dilakukan melalui perusahaan investasi atau adanya

perantara (agent). Dengan begitu kita dapat memahami bahwa

perantara (agent) tersebut akan mendapatkan sejumlah keuntungan

yang dianggap sebagai fee.

Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa

keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan

menggunakan dana yang di peroleh untuk diinvestasikan ke dalam

portofolionya
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Gambar 2.1

Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung

Investasi langsung

Sumber : Jogiyanto dalam Fahmi (2012:7)

2.2. Pasar Modal

2.2.1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal. Jadi, pasar modal

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana penjual

merupakan pihak yang membutuhkan dana baik itu suatu perusahaan

maupun institusi pemerintah dan pembeli merupakan pihak yang kelebihan

dana (investor) sehingga terbentuk suatu permintaan dan penawaran

terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang jangka

panjang.

Di dalam undang-undang. Pasar modal didefinisikan sebagai

kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan

Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. (Bab 1, pasal 1,

angka 13, UURI no 8, 1995 tentang pasar modal)

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat

utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun

instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi

perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai

sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal

Investor Perusahaan
Investasi

Aktiva – aktiva
keuangan

Investasi tidak
langsung

Investasi
langsung
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memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual-beli dan

kegiatan terkait lainnya.

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu

Negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai

sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang

diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha,

ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal

menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen

keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan

demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai

karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Martalena

dan Malida (2011:3).

Menurut Fahmi (2012:55) pasar modal adalah tempat di mana
berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi
(bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan
dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal
perusahaan.

Sedangkan menurut Shook dalam Fahmi (2012:55) pasar modal

merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal, seperti ekuitas dan

hutang, diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana

penjual merupakan pihak yang kekurangan dana baik itu perusahaan

maupun lembaga atau instansi (seperti pemerintah), sedangkan pembeli

adalah pihak yang kelebihan dana (masyarakat investor) sehingga terjadi

permintaan dan penawaran atau transaksi surat berharga atau surat hutang.

2.2.2. Sejarah Pasar Modal Indonesia

Kehadiran pasar modal Indonesia dengan sejarah yang sangat

panjang. Bursa di Indonesia berdiri tahun 1912, lebih dahulu dari bursa

Singapura yang baru lahir bulan Juni 1930, ketika 15 perusahaan efek

membentuk the Singapore Stockbrokers Association untuk mengatur
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industry per-efek-an di sana. Perkembangan bursa efek di Indonesia tidak

terlepas dari pasang surutnya iklim politik, ekonomi dan keuangan Negara

ini. Bursa Efek Indonesia mengalami kemunduran aktivitasnya di tahun

1940, waktu negeri Belanda diserang dan diduduki oleh bangsa Jerman.

Setelah itu muncul lagi tahun 1952 dan seolah-olah menghilang sejak

tahun 1958, kemudian bangkit kembali pada tanggal 10 Agustus 1977.

Pada tahun 1968 Bank Indonesia membentuk Tim Persiapan Pasar

Uang dan Modal tahun 1969 yang diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia.

Tahun 1972 tim ini diganti dengan Badan Pembina Pasar Uang dan Modal

yang masih diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia. Pada penghujung

tahun 1976 badan inilah yang melahirkan Bapepam (Badan Pelaksana

Pasar Modal) dan PT. Persero Danareksa.

Sejak dibuka kembali pada tahun 1977 pasar modal diawasi dan

dilaksanakan oleh Bapepam, badan yang berada di dalam lingkungan

Departemen Keuangan. Pelaku pasar modal di samping Bapepam adalah

perusahaan-perusahaan efek, yang menjadi perantara antara perusahaan

yang membutuhkan dana (dikenal dengan istilah emiten) dan para pemilik

dana (yang disebut pemodal atau investor), para akuntan, notaris,

penasehat hukum, dan para penilai, yang menduduki tempat vital dalam

konfigurasi pasar modal. Pada tahun 1970 BAPEPAM diganti fungsinya

dari Pembina menjadi Pengawas.

Pada tahun 1992 pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta,

seperti lazimnya hampir di seluruh dunia. Perkembangan pasar yang

begitu cepat menghendaki adanya efisiensi kerja dan bursa harus

diotomatisasi. Inilah yang melahirkan JATS (Jakarta Automated Trading

System), yang diperkuat dengan dukungan undang-undang di tahun 1995.

Pasar modal menurut UU No. 8 tahun 1995 adalah kegiatan yang

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi

yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga mempunyai pengertian yang
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abstrak yang mempertemukan calon pemodal (investor) dengan emiten

yang membutuhkan dana jangka panjang yang transferable

(Husnan:1996). Peran yang dilakukan oleh pasar modal adalah

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana, khususnya yang

diperuntukkan untuk pembiayaan jangka panjang, dari yang memiliki dana

atau dikenal dengan istilah lender ke perusahaan yang membutuhkan dana

atau borrower. Biasanya menjalakan aktivitasnya pasar modal

menggunakan jasa pialang dan underwriter.

Martalena dan Malinda (2011:12) menjelaskan secara singkat

perkembangan Pasar Modal di Indonesia sebagai berikut :

1912 : Pembentukan Bursa Efek Batavia

1950 : Penerbitan obligasi pemerintah Indonesia

1976 : Pembentukan BAPEPAM

1987 – 1988 : Penerbitan paket – paket deregulasi

1995 : Penerbitan UU no 8 tentang Pasar Modal

2.2.3. Produk yang Diperdagangkan Di Pasar Modal

Fahmi (2012:57) menyebutkan saham menjadi produk utama

diperdagangkan di pasar modal, dan memang tujuan utama keberadaan

pasar modal suatu Negara memperdagangkan saham. Di samping itu,

selain dari saham, juga diperdagangkan di pasar modal adalah berbagai

jenis surat berharga lainnya (efek lainnya), yaitu sebagai berikut :

1. Surat pengakuan hutang

2. Surat berharga komersial

3. Obligasi

4. Tanda bukti hutang

5. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif

6. Kontrak berjangka atas efek

7. Setiap derivatif dari efek, seperti bukti right, warrant, dan opsi

8. Efek beragun aset

9. Sertifikat penitipan efek Indonesia
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Martalena dan Malinda (2011:12) dalam pasar modal, banyak

terdapat instrumen yang ditawarkan, antara lain saham, obligasi,

reksadana, dan lain-lain. Setiap instrumen memiliki karakteristik,

keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Berikut pembahasan tiap jenis

dan karakteristik dari tiap instrumen pasar modal.

A. Saham (stock)

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang

paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan

perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada

sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak

dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat

keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal

seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau

perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut maka

pihak tersebut memilik klaim atas pendapatan perusahaan, klaim

atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS).

Saham ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham preferen.

1. Saham biasa memiliki karakteristik

 Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan

dilikuidasi

 Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta

keputusan lain ditetapkan pada rapat umum pemegang

saham

 Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui

dalam rapat umum pemegang saham

 Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut

ditawarkan kepada masyarakat
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2. Saham preferen memiliki karakteristik :

 Pembayaran dividend dalam jumlah yang tetap

 Hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika

perusahaan dilikuidasi

 Dapat dikonversikan menjadi saham biasa

Pada dasarnya ada  dua keuntungan yang diperoleh investor dengan

membeli atau memiliki saham, yaitu:

1. Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan

perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan

perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan

dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal

ingin mendapatkan dividen, pemodal tersebut harus memegang

saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu

hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di

mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak

mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan

dapat berupa dividen tunai artinya kepada setiap pemegang

saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah

rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa

dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham

diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham

yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya

pembagian dividen saham tersebut.

2. Capital gain

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga

jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas

perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor

membeli saham ABC  dengan harga per saham  Rp 3000

kemudian menjualnya dengan harga Rp 3500  per saham yang
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berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp

500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain :

1. Capital loss

Merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di

mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli.

Misalnya, saham PT. XYZ yang dibeli dengan harga Rp 2000

per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami

penurunan hingga  mecapai Rp 1400 tersebut sehingga

mengalami kerugian sebesar Rp 600 per saham

2. Risiko likuiditas

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh

pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal

ini, hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas

terkahir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi

(dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih

terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan

tersebut, sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada

seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa

kekayaan perusahaan, pemegang saham tidak akan

memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini

merupakan risiko terberat dari pemegang saham. untuk itu,

seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus

mengikuti perkembangan perusahaan.

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-

hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan

maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya

permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga

saham terbentuk oleh supply and demand atas saham tersebut. Supply and

demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang bersifat

spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri di mana
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perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang bersifat makro seperti

tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor nonekonomi

seperti kondisi sosial dan politik dan faktor lainnya.

Terdapat cara berinvestasi dalam instrumen  saham untuk order

(memesan) ataupun menjual saham yang dilihat dari sisi waktu, terbagi

dalam dua jenis, yaitu order harian dan open order.

 Order harian

Pialang berupaya memenuhi order hari itu juga. Bila tidak,

dapat berarti gagal.

 Open order

Order tetap berlaku sampai pialang dapat memenuhi atau

investor membatalkan.

Selain order dari sisi waktu, order juga bisa dilakukan berdasarkan

harga yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu market order, limit order, dan

stop order.

 Market order

Pialang diminta membeli atau menjual  pada harga pasar

 Limit order

Pialang diminta menjual  saham pada harga minimal tertentu

atau membeli saham pada harga maksimal tertentu.

 Stop order

Investor menentukan stop price untuk melindungi dari kerugian

yang mungkin terjadi. Stop price order penjualan di bawah

harga pasar pada saat order diberikan, sedangkan order

pembelian di atas harga pasar pada saat order diberikan.

B. Obligasi (bond)

Obligasi adalah efek yang bersifat jangka panjang.

Jenis-jenis obligasi terdiri dari obligasi biasa maupun obligasi

konversi. Obligasi biasa merupakan suatu bentuk hutang jangka

panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pihak lain dengan
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kewajiban membayar bunga setiap periode tertentu dan pokok

pinjaman pada akhir periode (jatuh tempo).

Obligasi konversi, obligasi yang dapat dikonversikan ke saham.

Obligasi (bond) adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa

penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan

memiliki kewajiban untuk membayar bunga sejumlah dana kepada

masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara

berkala, dan kewajiban melunasi pokok hutang pada waktu yang

telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi, jika

sebuah perusahaan menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar

dengan tingkat suku bunga atau kupon sebesar 16% per tahun

selama 5 tahun maka pihak penerbit obligasi berkewajiban

membayar kupon tersebut pada waktu yang telah ditentukan

(misalnya setiap 3 bulan) selama 5 tahun dan akhir masa

berlakunya obligasi tersebut (akhir tahun ke-5), pihak perusahaan

wajib mengembalikan pokok hutang senilai Rp 500 miliar tersebut.

Pihak yang membeli obligasi atau bondholder akan mendapatkan

keuntungan melalui pembayaran kupon yang umumnya lebih besar

dari tingkat suku bunga bank dan suatu ketika dapat pula

memperoleh keuntungan lain yaitu dengan menjual obligasi

tersebut lebih tinggi dari harga belinya. Dalam hal ini, pemodal

memperoleh capital gain.

Sebagai sebuah instrumen investasi, obligasi menawarkan beberapa

keuntungan menarik, antara lain :

1. Memberikan pendapatan tetap (fixed income) berupa kupon.

Hal ini merupakan ciri utama obligasi, di mana pemegang

obligasi akan mendapatkan pendapatan berupa bunga secara

rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang

ditawarkan obligasi, umumnya lebih tinggi daripada bunga

yang diberikan deposito. Sebagai tambahan, pembayaran

bunga obligasi harus didahulukan sebelum perusahaan
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membayar dividen kepada pemegang saham. Di samping itu,

dalam posisi perusahaan penerbit mengalami likuidasi atau

bubar, pemegang obligasi memiliki hak yang lebih tinggi atas

kekayaan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham.

2. Keuntungan atas penjualan obligasi (capital gain). Selain

penghasilan kupon, pemegang obligasi dapat

memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jika ia menjual

lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya maka tentu

saja pemegang obligasi tersebut mendapatkan selisih yang

disebut dengan capital gain. Jual-beli obligasi dapat dilakukan

di pasar sekunder melalui para dealer atau pialang obligasi.

Jual-beli obligasi berbeda dengan jual-beli saham. Jika jual-

beli saham dinyatakan dengan nilai rupiah, misalnya saham A

dijual dengan harga Rp 3000 per saham, maka jual-beli

obligasi dinyatakan dalam bentuk persentase atas harga pokok

obligasi. Dengan demikian, dikenal 3 jenis tingkat penjualan

obligasi, yaitu (1) obligasi dijual lebih tinggi dari nilai pokok

obligasi (dijual dengan premium), (2) obligasi dijual sama

dengan harga pokok obligasi (dijual at par), (3) obligasi dijual

lebih rendah dari nilai pokok obligasi (dijual dengan discount).

Mesikpun termasuk surat berharga dengan tingkat risiko yang

relatif rendah, namun obligasi tetap mengandung beberapa risiko,

antara lain:

1. Gagal bayar (default). Risiko perusahaan tidak mampu

membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak

mampu mengembalikan pokok obligasi. Ketidakmampuan

perusahaan dalam membayar kewajiban dikenal dengan istilah

default. Walaupun jarang terjadi, namun dapat saja suatu

ketika penerbit obligasi tidak mampu membayar, baik bunga

maupun pokok obligasi. Jika penerbit obligasi tidak mampu

membayar bunga, biasanya pembayaran bunga ditangguhkan
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atau diundur sesuai kesepakatan dengan para pemegang

obligasi.

2. Risiko tingkat suku bunga (interest rate risk). Pergerakan

harga obligasi sangat ditentukan pergerakan tingkat suku

bunga. Pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan

tingkat suku bunga, artinya jika suku bunga naik maka harga

obligasi akan turun, sebaliknya jika suku bunga turun maka

harga obligasi akan naik.

3. Capital loss. Obligasi yang dijual sebelum jatuh tempo dengan

harga lebih rendah dari harga belinya.

4. Callability. Sebelum jatuh tempo, emiten mempunyai hak

untuk membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan.

Obligasi demikian biasanya akan ditarik kembali pada saat

suku bunga secara umum menunjukkan kecenderungan

menurun. Jadi, pemegang obligasi yang memiliki persyaratan

callability berpotensi merugi apabila suku bunga menunjukkan

kecenderungan menurun. Biasanya untuk mengompensasi

kerugian ini, emiten akan memberikan premium.

C. Right

Hak memesan saham terlebih dahulu dengan harga tertentu,

diperdagangkan dalam waktu yang sangat singkat (2 minggu).

D. Waran

Hak untuk membeli saham baru pada harga tertentu di masa yang

akan datang. Waran dapat diperdagangkan 6 bulan setelah

diterbitkan dengan masa berlaku sekitar 3-5 bulan.

E. Reksadana

Portofolio aset yang dibentuk oleh manajer investasi.
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Tabel 2.2

Ringkasan Instrumen Pasar Modal Indonesia

Instrumen Definisi Keuntungan Risiko

Saham Sertifikat yang

menunjukkan

bukti kepemilikan

suatu perusahaan

- Capital gain

- Dividen

- Capital loss tidak

ada pembagian

dividen

- Risko likuiditas

- Delisting dari

bursa efek

Obligasi Efek bersifat

hutang

- Bunga dengan

jumlah waktu

yang telah

ditetapkan

- Capital gain

- Dapat dikonversi

menjadi saham

(untuk obligasi

koversi)

- Memiliki hak

kalim pertama

pada saat emiten

dilikuidasi

- Gagal bayar

- Risiko tingkat

suku bunga

(interest rate risk)

- Capital loss

- Callabality

Bukti right

(hak

memesan

efek terlebih

dahulu)

Sekuritas yang

memberikan hak

kepada para

pemiliknya untuk

membeli saham

baru perusahaan

dengan harga dan

dalam periode

- Capital gain

dengan leverage,

jika bukti right

ditukar dengan

saham baru

- Capital gain

yang diperoleh di

pasar sekunder

- Capital loss

dengan leverage

- Capital loss yang

diperoleh di pasar

sekunder
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Instrumen Definisi Keuntungan Risiko

tertentu

Waran Merupakan

sekuritas yang

melekat pada

penerbitan saham

mupun obligasi

yang memberikan

hak kepada

pemiliknya untuk

membeli saham

perusahaan

dengan harga dan

pada jangka

waktu tertentu

Jika waran

dikonversikan

menjadi saham baru

Capital gain yang

diperoleh di pasar

sekunder

- Capital loss yang

diperoleh di pasar

sekunder

Reksadana Saham, obligasi,

atau efek lain

yang dibeli oleh

sejumlah investor

dan dikelola oleh

sebuah

perusahaan

investasi

professional

- Tingkat

pengembalian

yang potensial

- Pengelolaan dana

oleh manajemen

yang professional

- Capital loss,

risiko likuidasi

pada reksadana

tertutup

Sebagai

perbandinga

n: Deposito

berjangka

Jenis tabungan

pada bank dengan

jangka waktu

tertentu

- Bunga

- Tidak ada capital

loss

- Tingkat suku

bunga yang

rendah

- Tidak ada capital

gain

Sumber: Martalena dan Malinda (2011:18-19)
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2.2.4. Fungsi Ekonomi dari Pasar Modal

Martalena dan Malinda (2011:3) menyebutkan bahwa pasar modal

memiliki peranan dalam perekonomian suatu Negara karena memiliki 4

fungsi, yaitu:

1. Fungsi Saving

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin

menghindari penurunan mata uang karena inflasi.

2. Fungsi Kekayaan

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan

berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak

akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada

investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan.

3. Fungsi Likuiditas

Instumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan

sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya

dibandingkan rumah atau tanah.

4. Fungsi Pinjaman

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun

perusahaan membiayai kegiatannya.

Berikut ini adalah gambar mengenai alur atau proses transaksi yang

terjadi di pasar modal. Di mana di dalam transaksi tersebut terjadi aliran

dana dan efek dalam pasar modal. Martelena dan Malinda (2011:5)
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Pemodal / investor yang
memiliki  kelebihan dana

Pasar modal

Perusahaan atau institusi
pemerintah yang membutuhkan

dana tambahan

Dana Efek

Gambar 2.2

Aliran dana Efek dalam Pasar Modal

Keterangan :

2.2.5. Peran dan Manfaat Pasar Modal

1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien

2. Pasar modal sebagai alternatif investasi

3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat

dan berprospek baik

4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara professional dan transparan

5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional

2.2.6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pasar Modal

1. Supply sekuritas, apakah cukup banyak perusahaan yang butuh dana?

Apakah mereka bersedia full disclosure? (membuka kondisi

perusahaan)

2. Demand sekuritas, apakah cukup banyak anggota masyarakat yang

punya dana?

3. Kondisi politik dan ekonomi.

4. Masalah hukum dan peraturan.
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5. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi, dan berbagai

lembaga yang memungkinkan transaksi secara efisien.

2.2.7. Lembaga Pasar Modal

Berikut ini adalah lembaga – lembaga yang berkaitan dengan pasar

modal yaitu:

1. Bursa Efek

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana

untuk mempertemukan penawaran penjual dan pembeli efek pihak-

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek atara mereka.

2. Perusahaan Efek

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek,

perantara pedagang efek dan atau manajer investasi.

3. Penasihat Investasi

Pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau

pembelian efek.

4. Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP)

Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin transaksi bursa

agar terlaksana secara teratur, wajar dan efisien. Di Indonesia PT KPEI

(PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia)

5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank

Kustodian. Di Indonesia, PT KSEI (PT. Kustodian Sentral Efek

Indonesia).

6. Perusahaan Publik

Perusahaan yang mengeluarkan emiten.

7. Reksadana

Saham, obligasi, atau efek lain yang dibeli oleh sejumlah investor dan

dikelola oleh sebuah perusahaan investasi professional.

8. Kustodian

Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan

dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak
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lain menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening

yang menjadi nasabahnya.

9. Biro Administrasi Efek

Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan

pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan

efek.

10. Wali Amanat

Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.

11. Pemeringkat Efek

Pihak yang bertugas memberi penilaian kemampuan emiten dalam

memenuhi semua kewajibannya.

12. Penjamin Emisi Efek

Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan

penawaran umum bagi kepentingan emiten.

13. Perantara Pedagang Efek

Pihak yang melakukan kegiatan jual-beli efek untuk kepentingan sendiri

atau pihak lain.

14. Manajer Investasi

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabah

atau sekelompok nasabah.

2.3. Reksadana

2.3.1. Pengertian Reksadana

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi

masayarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak

memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas

investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun

dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk

melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang

terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran
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pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Martalena

dan Malinda (2011:83)

Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995,

pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang

dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk

selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi dalam bidang
financial investment. Menurut Fahmi (2012:63) reksadana adalah sebuah
lembaga investasi yang dipakai untuk mereka yang tertarik pada investasi
saham dan obligasi namun memiliki kelemahan ilmu dalam bidang
financial investment maka dana tersebut dipercayakan kepada lembaga
reksadana untuk dikelola dan diberikan keuntungan sesuai dengan
besarnya porsi dana yang disetorkan serta mengikuti dan menandatangani
persyaratan administrasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas mengenai reksadana dapat

disimpulkan bahwa reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk

menghimpun dana dari masyarakat khususnya pemodal kecil yang

memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan mengenai investasi untuk

selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu: Pertama,

adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut

diinvestasikan dalam pertofolio efek, dan ketiga, dana tersebut dikelola

oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana

merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan Manajer Investasi

adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

2.3.2. Jenis-Jenis Reksadana

Reksadana merupakan wadah untuk investasi dalam bentuk

portofolio efek. Menurut Martelena dan Malinda (2011:85) jika dilihat

dari jenis portofolionya reksadana dapat dibedakan menjadi :

1. Reksadana Pasar Uang (Money Market Funds)

Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat

hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuannya

adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.
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Karakteristiknya :

 Risiko rendah

 Berpotensi memberikan hasil investasi lebih tinggi daripada

deposito.

2. Reksadana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds)

Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari

aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki

risiko yang relatif lebih besar dari Reksadana Pasar Uang. Tujuannya

adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

Karakteristiknya :

 Risiko relatif rendah

 Bertujuan memberikan tingkat penghasilan yang relatif pasti

 Berpotensi memberikan hasil lebih tinggi dari Reksadana Pasar

Uang.

3. Reksadana Saham (Equity Funds)

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari

aktivanya dalam bentuk efek bersifat Ekuitas. Karena investasinya

dilakukan pada saham, risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana

sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

Karakteristiknya:

 Bertujuan memberi tingkat pengembalian yang tinggi

 Mempunyai risiko yang cukup tinggi

4. Reksadana Campuran (Discretionary Funds)

Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan

efek bersifat utang dengan komposisi yang tidak dibatasi/ditentukan.

Karakteristiknya:

 Pengelolaannya lebih fleksibel

 Tingkat hasilnya lebih tinggi dari reksadana pendapatan tetap

 Risiko moderat
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5. Reksadana Terproteksi

Memberikan proteksi terhadap nilai awal investasi pada saat jatuh

tempo. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada efek hutang

dengan peringkat layak investasi. Jatuh tempo efek hutang setidaknya

lebih awal dari jatuh tempo Reksadana Terproteksi.

6. Reksadana Penjaminan

Memberikan penjaminan atas nilai modal beserta hasil investasinya

yang akan diperoleh pada saat jatuh tempo. Mekanisme penjaminan

melalui pihak ketiga, yaitu bank atau perusahaan asuransi.

Karakteristiknya:

 Penjaminan dilakukan melalui mekanisme penunjukan lembaga

penjamin

 Risiko lebih kecil

7. Reksadana Indeks

Memiliki pertumbuhan yang mengikuti pertumbuhan indeks yang

menjadi acaun reksadana tersebut. Manajer Investasi wajib

menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari NAB Reksadana

tersebut pada sekurang-kurangnya 80% dari efek-efek yang merupakan

bagian dari kumpulan efek yang ada dalam indeks tersebut.

Pembobotan masing-masing efek dalam reksadana tersebut sekurang-

kurangnya 80% dan sebanyak-banyaknya 120% dari pembobotan atas

masing-masing efek dalam indeks acuan.

Karakteristiknya:

 Perkembangan investasi mengikuti indeks

 Risiko moderat
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2.3.3. Tipe-tipe Perusahaan Investasi

Reksadana merupakan bagian dari tipe perusahaan investasi.

Menurut Fahmi (2012:64) secara umum ada tiga tipe perusahaan

investasi, yaitu :

a. Pertama Open-End Fund (Reksadana Terbuka)

Open-End Fund (Reksadana terbuka) atau publik lebih mengenalnya

dengan sebutan mutual funds adalah suatu kebijakan dengan keputusan

yang selalu saja siap untuk menjual saham-saham baru kepada publik

dan kemudian membeli kembali saham-saham yang telah beredar di

pasaran setiap waktunya pada harga yang sesuai dengan proporsi nilai

dari portofolionya, yang mana dihitung pada setiap penutupan pasar

harian. Menurut PSAK No. 49 Standar Akuntasi Keuangan Per 1

Oktober 2004 didefinisikan Reksadana Terbuka adalah reksadana yang

dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari

pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan.

b. Kedua Close-End Fund (Reksadana Tertutup)

Close-End Fund (Reksadana Tertutup) adalah kegiatannya sama dengan

kebanyakan perusahaan lainnya dalam menjual saham, tapi biasanya

tidak diiringi dengan kebijakan untuk membeli kembali saham-saham

tersebut. Adapun harga perlembar saham untuk tipe Close-End Fund ini

adalah ditentukan oleh keadaan demand and supply, sehingga ini bisa

menyebabkan timbulnya fluktuasi harga atau keadaan yang naik dan

turun secara bergelombang di atas nilai aset bersih persaham. Bagi

publik jika dibandingkan kedua tipe reksadana tersebut baik yang open-

end fund dan close-end fund maka tipe pertama jauh lebih diminati.

c. Ketiga Unit Trust (perwalian unit)

Unit Trust (perwalian unit) pada umumnya berinvestasi dalam obligasi

namun berbeda dalam beberapa hal jika dibandingkan dengan open-end

fund dan close-end fund yang berspesialisasi dalam obligasi.
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2.3.4. Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau disebut juga Net Asset Value (NAV)

merupakan nilai pasar wajar (fair market value) suatu efek dan kekayaan

lain dari reksadana dikurangi dengan kewajiban (utang). NAB merupakan

salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu reksadana. Nilai

aktiva bersih per unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu

reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah

saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat

tersebut.

Martalena dan Malinda (2011:88) Rumus untuk menghitung NAB

dan NAB/unit

 Rumus NAB



 Rumus NAB / Unit

Nilai Aktiva Bersih (NAB) ialah kekayaan bersih reksadana yang

merupakan:

 Harga beli per unit yang harus dibayar investor

 Harga jual per unit yang diterima investor

 Indikator kinerja reksadana

NAB dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai masing-masing

efek yang dimilikinya berdasarkan harga penutupan efek yang

bersangkutan dikurangi dengan kewajiban reksadana, seperti biaya

Manajer Investasi, fee bank kustodian dan biaya lain-lain menjadi beban

reksadana.

= ( , , ℎ )−
/ = ( ℎ − )ℎ
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Biaya reksadana ada 3 jenis, yaitu:

1. Biaya menjadi beban reksadana

2. Biaya menjadi beban MI

3. Biaya menjadi beban investor, yaitu:

 Selling fee (biaya pembelian)

 Redemption fee (biaya penebusan / penjualan)

 Biaya pengalihan

2.3.5. Keuntungan dan Risiko Reksadana

2.3.5.1. Keuntungan Reksadana

Martelena dan Malinda (2011:83-84) menyebutkan bahwa manfaat

yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksadana, antara

lain:

a. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat

melakukan diversifikasi investasi dalam Efek, sehingga dapat memperkecil

risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat

memiliki portfolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak

memiliki dana besar. Dengan reksadana, 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, obligasi.

b. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar

modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah

pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian

tersendiri, dimana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut.

c. Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana

tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak

perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut

telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.

d. Transparan. Perkembangan nilai NAB diumumkan setiap hari kerja di

beberapa surat kabar nasional.
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e. Likuiditas. Reksadana dapat dicairkan sewaktu-waktu jika investor

membutuhkan.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:64-65) terdapat beberapa manfaat

yang akan diperoleh dari investasi di bidang reksadana, yaitu:

a. Tingkat pengembalian yang potensial. Tingkat pengembalian yang

diharapkan investor dari investasi pada reksadana adalah :

 Dividen atau bunga, yang dapat diterima dari manajer investasi

 Keuntungan atau capital gain dari peningkatan nilai aktiva bersih

b. Diversifikasi. Suatu portofolio reksadana terdiri dari berbagai macam efek

yang dapat dimiliki oleh investor dengan biaya yang relatif sedikit.

c. Pengelolaan secara professional. Investor tidak perlu melakukan analisa

efek karena tugas tersebut sudah dilakukan oleh manajer investasi yang

professional

d. Likuiditas. Reksadana terbuka sangat likuid karena investor dapat menjual

unit miliknya kapan saja kepada manajer investasi.

2.3.5.2. Risiko Reksadana

Martalena dan Malinda (2011:84-85) seperti halnya wahana

investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan,

reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:

a. Risko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan

surat berharga lainnya) yang masuk dalam portfolio reksadana tersebut.

b. Risiko Likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika

sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption)

atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam

menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.

c. Risiko Wanprestasi

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika

perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak

segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai
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pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti

wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank

kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan

penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksadana.

d. Risiko Kredit

Terjadi jika perusahaan penerbit efek yang bersifat hutang tidak dapat

membayar dan/atau bunga dari efek yang bersifat hutang tersebut.

e. Risiko Berkurangnya Nilai Tukar Mata Uang

NAB reksadana dapat berkurang pada saat nilai tukar mata uang asing

turun jika kekayaan reksadana yang ada diinvestasikan pada ekuitas, efek

bersifat hutang atau instrumen pasar uang dalam mata uang asing.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:65) Risiko investasi melalui

reksadana dalah dalam bentuk jika perusahaan reksadana tersebut tutup

atau bangkrut. Maka dana yang kita tempatkan juga akan hilang,

khususnya pada reksadana tertutup. Ini sebagaimana dikatakan Rusdin (op.

cit., hlm.88) bahwa “Untuk reksadana tertutup, investor tidak dapat

menjual investasinya kapan saja ia inginkan, karena penjualannya harus

dilakukan di Bursa yang tergantung pada permintaan serta penawaran.”

Dengan kata lain mereka mempercayakan dananya untuk dikelola oleh

manajer investasi di reksadana harus memahami benar bagaimana kondisi

perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut baik dan bersifat

profitable atau tidak, serta memiliki kredibilitas di pasar. Salah satu cara

melihat suatu perusahaan memiliki nilai kualitas di pasar adalah dari data-

data masa lalu yang menunjukkan perusahaan tersebut mampu

melakukanya, yaitu kepuasan pada mereka yang pernah berinvestasi atau

bekerjasama dengan perusahaan reksadana tersebut.

2.3.6. Pihak – Pihak yang Terkait dengan Reksadana

Menurut Martalena dan Malinda (2011:87) terdapat beberapa

pihak yang terkait denga reksadana, yaitu :
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1. Manajer Investasi

Pihak yang mengelola reksadana. Pada umumnya dilakukan oleh

perusahaan sekuritas atau lembaga yang sudah mendapatkan izin

sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM.

2. Bank Kustodian

Pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemodal untuk

mengawasi ketaatan Manajer Investasi terhadap KIK,

bertanggungjawab untuk menyimpan aset Reksadana, menjalankan

transaksi efek sesuai perintah Manajer Investasi, melaksanakan

administrasi reksadana, menghitung Nilai Aktiva Bersih dan

memelihara catatan investor.

3. Auditor

Pihak yang ditunjuk untuk memerikasa secara berkala kegiatan

pengelolaan dana, pembukuan dan perpajakan, pelaksanaan prinsip

kehati-hatian yang dilakukan Manajer Investasi.

4. Konsultan Hukum/Notaris

Pihak yang memberikan opini hukum terhadap pembentukan

reksadana dan membuat Kontrak Investasi Kolektif.

5. Agen Penjual

Pihak yang ditunjuk Manajer Investasi untuk membantu memasarkan

reksadana kepada nasabah.

2.3.7. Penilaian Kinerja Portofolio

Kinerja reksadana merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk

melakukan evaluasi dan mengetahui perkembangan reksadana yang

selama ini dikelola di periode tertentu. Kinerja reksadana penting bagi

investor untuk membuat suatu keputusan melakukan investasi dengan

melihat kinerja reksadana masa lalu. Kinerja reksadana yang baik di masa

lalu bukanlah suatu jaminan untuk mendapatkan suatu kinerja yang baik

juga diwaktu yang akan datang, tetapi kinerja yang baik di masa lalu

merupakan suatu peluang untuk mendapatkan kinerja yang baik juga untuk

waktu yang akan datang.
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= ̅ − ̅

Kinerja reksadana diukur bertujuan untuk melihat perkembangan

sebuah kinerja reksadana tersebut, untuk membantu para investor

membandingkan suatu reksadana dengan reksadana lainnya yang akan

menjadi tujuan investasi, kemudian untuk masyarakat pengukuran tersebut

dapat menjadi acuan dan pengenalan tentang kinerja reksadana.

Asnawi dan Wijaya (2008:205-206) untuk mengukur kinerja

portofolio ada 3 metode yang dapat digunakan yaitu :

1. Sharpe Measure

Sharpe Measure merupakan alternatif pengukuran kinerja portofolio

(active portofolio management). Dalam hal ini kinerja portofolio

dibandingkan dengan rata-rata risk free dan diskala dengan standar

deviasi portofolio itu sendiri. Dengan kata lain Sharpe Measure tiada

lain merupakan konsep koefisien variasi

ℎ = ̅ − ̅
Keterangan:

Sharpe = nilai rasio Sharpe

͞rp = rata-rata kinerja saham (portofolio)

͞rf = rata-rata kinerja bebas risiko

σp = standar deviasi saham portofolio

2. Treynor Measure

Merupakan salah satu ukuran kinerja protofolio (active portofolio

management). Dalam hal ini kinerja portofolio dibandingkan dengan

rata-rata risk free namun di skala dengan risiko sistematik, β bukan

total risiko. Dengan demikian Terynor Measure dapat ditulis sebagai

berikut :
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Keterangan :

Treynor = nilai rasio Treynor

͞rp = rata- rata kinerja saham (portofolio)

͞rf = rata-rata kinerja bebas risiko

βp = Beta saham (risiko sistematik)

3. Jensen Measure (αp)

Dikenal juga sebagai nial α portofolio, biasanya ukuran dari abnormal

return. Nilai ini diperoleh dengan mencari selisih antara return

porotofolio dan prediksinya yang didasarkan CAPM. Selisih yang

dimaksudkan di sini adalah selisih (α) positif. Karena selisih positif

inilah yang menunjukkan kinerja portofolio aktualnya lebih baik

dibandingkan ekspektasinya. Dengan demikian Jensen α dapat

dituliskan sebagai berikut= ̅ − ̅ + ( − )
Keterangan :

αp = alfa portofolio

͞rp = rata – rata kinerja saham (portofolio)

͞rf = rata – rata kinerja bebas risiko

βp = Beta saham (risiko sistematik)

rm = rata-rata kinerja pasar

2.4. Penelitian Terdahulu

Wahdah dan Hartanto (2012), mereka melakukan penelitian terhadap

10 reksa dana saham dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan

Jensen yang diambil dalam periode tahun 2008 sampai tahun 2010. Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui karakteristik return reksa dana saham yang

diteliti dibandingkan dengan return pasar saham (baik IHSG dan LQ-45)

maupun tingkat suku bunga SBI. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan

bahwa dengan menggunakan metode Sharpe terdapat 2 reksa dana yang

memiliki kinerja yang sangat baik bahkan melampaui kinerja IHSG dan LQ-
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45. Sedangkan berdasarkan metode Treynor dan Jensen menunjukan bahwa

terdapat 2 reksa dana saham yang memiliki kinerja yang mampu melampaui

kinerja IHSG dan 3 reksa dana saham yang memiliki kinerja yang mampu

melampaui kinerja LQ-45.

Santosa dan Sjam (2012), penelitian ini bertujuan untuk menilai

kinerja produk reksa dana yang dikelola oleh PT NISP Asset Management

sebagai salah satu manajer investasi pada periode 2008-2009. Metode yang

digunakan pada penelitian tersebut menggunakan metode Jensen Alpha,

Sharpe Ratio, Treynor Ratio, M2/M-square measure, dan Information Ratio.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa kinerja produk reksa dana

dengan menggunakan Metode Perhitungan Jensen Alpha, Sharpe Ratio,

Treynor Ratio, M2, dan Information Ratio (Studi Kasus: PT. NISP Asset

Management Bandung tahun 2008-2009), dinilai berkinerja baik karena

terdapat produk – produk reksa dana yang memiliki nilai return di atas return

pasar.

Pujiarti dan Dewi  (2011), dalam penelitiannya yang berjudul Analisa

Kinerja Reksa Dana Saham Dengan Menggunakan Metode Sharpe Dan

Jensen Untuk Periode 2005-2009. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti

kinerja 9 reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi periode 2005-2009

dengan menggunakan metode Sharpe dan Jensen. Hasil dari penelitian

tersebut menunjukan bahwa berdasarkan hasil perhitungan menggunakan

Metode Sharpe dan Jensen kinerja portofolio reksa dana tersebut memiliki

kinerja yang bagus dan mampu melampaui kinerja pasar (IHSG).

Waelan (2009), dalam penelitiannya yang berjudul Persistensi Kinerja

Reksa Dana Saham di Bursa Efek Indonesia pada periode 2002-2007 dengan

menggunakan metode Jensen. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa

terjadi persistensi kinerja untuk semua periode kinerja yang dianalisis, yaitu

kinerja bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan, dua tahunan dan tiga

tahunan. Sifat korelasi kinerja bulanan dengan kinerja bulanan berikutnya

sangat lemah, kinerja tiga bulanan dengan kinerja tiga bulanan berikutnya

lemah, kinerja enam bulanan dengan kinerja enam bulanan berikutnya lemah,
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kinerja tahunan dengan kinerja tahunan berikutnya sedang, kinerja dua

tahunan dengan kinerja dua tahunan berikutnya kuat, dan kinerja tiga tahunan

dengan kinerja tiga tahunan berikutnya sangat kuat. Hasil-hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa kinerja jangka pendek (bulanan, tiga bulanan, enam

bulanan, dan tahunan) reksa dana saham di BEI bukanlah peramal yang baik

untuk kinerja berikutnya, sedangkan kinerja jangka panjang (dua tahunan dan

tiga tahunan) adalah peramal yang baik untuk kinerja berikutnya.

Simforianus dan Hutagaol  (2008). Dalam penelitiannya yang

berjudul Analisis Kinerja Reksadana Saham dengan Metode Raw Return,

Sahrpe, Treynor, Jensen, dan Sartino untuk periode 2002-2007.  Hasil

penelitian tersebut adalah

1. Kinerja reksa dana saham di Indonesia pada periode 2002-2007 adalah

sebesar 56.25% atau sebanyak 9 reksa dana saham yang dinyatakan

superior, sedangkan sisanya sebanyak 7 reksa dana saham atau sebesar

43.75% dinyatakan inferior.

2. Terdapat 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% .

3. Peringkat reksadana saham menurut raw return, metode Sharpe, Treynor,

Jensen dan Sortino periode 2002-2007 adalah Fortis Pesona, Schroder

Prestasi Plus, Dana Reksa Mawar, Fortis Ekuitas, Trim Kapital, Panin

Dana Maksima, Si Dana Saham, Rencana Cerdas dan Bahana Dana Prima.

Bandono, Azam, Nuryantono, Manurung (2012) meneliti Kinerja

Reksadana Terproteksi di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan adalah

sebanyak 16 reksadana terproteksi yang memiliki Sharpe indeks di atas SBI

bahkan terdapat 13 reksadana yang mampu memiliki Sharpe indeks di atas

IHSG. 10 reksadana yang memiliki Treynor indeks di atas IHSG. 4 reksadana

yang memiliki Jensen indeks di atas IHSG. Hal ini membuktikan bahwa

berdasarkan perhitungan sharpe indeks, reksada terproteksi di Indonesia

mampu mengalahkan Benchmarknya yaitu SBI, bahkan mengalahkan IHSG.
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Tabel 2.3

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No Keterangan

1 Peneliti (tahun) Wahdah dan Hartanto (2012)

Judul Analisis Pengukuran Kinerja Reksadana Saham di

Indonesia

Periode reksadana 2008-2010

Metode Sharpe, Treynor, dan Jensen

Hasil Dengan menggunakan metode Sharpe terdapat 2

reksa dana yang memiliki kinerja yang sangat

baik bahkan melampaui kinerja IHSG dan LQ-45

yaitu Reksadana Panin Dana Maxima dan

Reksadana Panin Dana Prima

Sedangkan berdasarkan metode Treynor dan

Jensen menunjukan bahwa terdapat 2 reksa dana

saham yang memiliki kinerja yang mampu

melampaui kinerja IHSG yaitu Reksadana Panin

Dana Maxima dan Reksadana Panin Dana Prima.

Selain itu, terdapat 3 reksa dana saham yang

memiliki kinerja yang mampu melampaui kinerja

LQ-45 yaitu Reksadana Panin Dana Maxima,

Reksadana Panin Dana Prima dan Reksadana

Manulaife Saham Andalan

2 Peneliti (tahun) Santosa dan Sjam (2012)

Judul Penilaian Kinerja Produk Reksadana dengan

Menggunakan Metode Perhitungan Jensen Alpha,

Sharpe Ratio, Treynor Ratio, M2, Dan

Information Ratio

Periode reksadana 2008 dan 2009

Metode Jensen Alpha, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, M2,
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No Keterangan

Dan Information Ratio

Hasil Berdasarkan perhitungan dengan metode Sharpe

Ratio, kinerja produk reksadana yang dinilai

berkinerja baik adalah Indeks Saham Progresif

(ISP) dan Dana Siaga

Berdasarkan perhitungan dengn metode Treynor

Ratio, kinerja produk reksadana yang dinilai

berkinerja baik adalah Dana Tetap Likuid, ISP

dan Dana Siaga

Berdasarkan perhitungan dengan metode Jensen

Alpha, kinerja produk reksadana yang dinilai

berkinerja baik adalah ISP

Berdasarkan perhitungan dengan metode M
2
,

kinerja produk reksadana yang dinilai berkinerja

baik adalah ISP dan Dana Siaga

Berdasarkan perhitungan dengan metode

Information Ratio, kinerja produk reksadana yang

dinilai berkinerja baik adalah Dana Handal, Dana

Tetap II, Dana Tetap Likuid, FlexiGrowth, dan

ISP

3 Peneliti (tahun) Pujiarti dan Dewi  (2011)

Judul Analisis Kinerja Reksa Dana Saham dengan

Menggunakan Metode Sharpe dan Jensen untuk

Periode 2005-2009

Periode reksadana 2005-2009

Metode Metode Sharpe dan Metode Jensen

Hasil Penilaian Dari Indeks Sharpe

Jika menggunakan model perhitungan kinerja

portofolio Indeks Sharpe maka seluruh reksa dana
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No Keterangan

memiliki nilai di atas nilai pasar, yaitu Schroder

Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Istimewa,

Batavia Dana Saham, Fortis Pesona, Fortis

Ekuitas, TRIM Kapital, Manulife Dana Saham,

Bahana Dana Prima, Danareksa Mawar

Penilaian Dari Indeks Jensen

Jika menggunakan model Indeks Jensen, maka

seluruh reksa dana saham yang nilai Indeks

Jensen-nya melebihi nilai pasar, yaitu dengan

urutan tertinggi Fortis Ekuitas, Fortis Pesona,

Batavia Dana Saham, Schroder Dana Prestasi

Plus, Manulife Dana Saham, TRIM Kapital,

Schroder Dana Istimewa, Bahana Dana Prima,

Danareksa Mawar

4 Peneliti (tahun) Waelan (2009)

Judul Persistensi Kinerja Reksa Dana Saham di Bursa

Efek Indonesia

Periode reksadana 2002-2007

Metode Metode Jensen

Hasil Terjadi persistensi kinerja untuk semua periode

kinerja yang dianalisis, yaitu kinerja bulanan, tiga

bulanan, enam bulanan, tahunan, dua tahunan dan

tiga tahunan. Sifat korelasi kinerja bulanan

dengan kinerja bulanan berikutnya sangat lemah,

kinerja tiga bulanan dengan kinerja tiga bulanan

berikutnya lemah, kinerja enam bulanan dengan

kinerja enam bulanan berikutnya lemah, kinerja

tahunan dengan kinerja tahunan berikutnya

sedang, kinerja dua tahunan dengan kinerja dua
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No Keterangan

tahunan berikutnya kuat, dan kinerja tiga tahunan

dengan kinerja tiga tahunan berikutnya sangat

kuat. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa kinerja jangka pendek (bulanan, tiga

bulanan, enam bulanan, dan tahunan) reksa dana

saham di BEI bukanlah peramal yang baik untuk

kinerja berikutnya, sedangkan kinerja jangka

panjang (dua tahunan dan tiga tahunan) adalah

peramal yang baik untuk kinerja berikutnya

5 Peneliti (tahun) Simforianus dan Hutagaol  (2008)

Judul Analisis Kinerja Reksadana Saham dengan

Metode Raw Return, Sahrpe, Treynor, Jensen, dan

Sartino

Periode reksadana 2002-2007

Metode Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, dan Sartino

Hasil Urutan peringkat reksadana unggulan menurut

Raw Return :

Danareksa Mawar, Fortis Ekuitas, Fortis Pesona,

Phinisi Dana Saham,  Schorder Prestasi Plus, Si

Dana Saham, Rencana Cerdas, Bahana Dana

Prima, Panin Dana Maxima, Trim Kapital, ABN

Amro Indonesia Dana Saham

Urutan peringkat reksadana unggulan menurut

Sharpe :

Fortis Pesona, Schorder Prestasi Plus, Fortis

Ekuitas, Phinisi Dana Saham, Rencana Cerdas,

Dana Reksa Mawar, Trim Capital, Si Dana

Saham, Bahana Dana Prima, Panin Dana Prima

Urutan peringkat Reksadana unggulan menurut
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No Keterangan

Treynor :

Fortis Pesona, Panin Dana Maxima, Schorder

Prestasi Plus, Trim Capital, Fortis Ekuitas, Phinis

Dana Saham, Dana Reksa Mawar, Rencana

Cerdas, Master Dinamis, Bahana Dana Prima, Si

Dana Saham

Urutan peringkat Reksadana unggulan menurut

Jensen :

Fortis Pesona, Shorder Prestasi Plus, Trim

Capital, Phinisi Dana Saham, Panin Dana

Maxima, Rencana Cerdas, Si Dana Saham, Fortis

Ekuitas, Bahana Dana Prima, Dana Reksa Mawar

Urutan peringkat Reksadana unggulan menurut

Sartino:

Fortis Pesona, Schorder Prestasi Plus, Dana

Reksa Mawar, Fortis Ekuitas, Bahana Dana

Prima, Trim Capital, Si Dana Saham, Rencana

Cerdas, Panin Dana Maxima

6 Peneliti (tahun) Bandono, Azam, Nuryantono, Manurung (2012)

Judul Kinerja Reksa Dana Terproteksi di Indonesia

Periode reksadana 2004-2008

Metode Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen

Hasil Sebanyak 16 reksadana terproteksi yang memiliki

Sharpe indeks di atas SBI bahkan terdapat 13

reksadana yang mampu memiliki Sharpe indeks di

atas IHSG. 10 reksadana yang memiliki Treynor

indeks di atas IHSG. 4 reksadana yang memiliki

Jensen indeks di atas IHSG. Hal ini membuktikan

bahwa berdasarkan perhitungan sharpe indeks,
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No Keterangan

reksada terproteksi di Indonesia mampu

mengalahkan Benchmarknya yaitu SBI, bahkan

mengalahkan IHSG.

Sumber : Data yang diteliti

2.5. Kerangka Pemikiran

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang

berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan

akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di

masa depan. Terkadang investasi juga disebut sebagai penanaman modal.

Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan

oleh suatu individu atau kelompok (lembaga) yang bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan di masa depan.

Menurut Martalena dan Malinda (2011 : 1) investasi merupakan

bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di

masa yang akan datang, di mana didalamnya terkandung unsur risiko

ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut.

Menurut Halim dalam Fahmi (2012:3) investasi pada hakikatnya

merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan

memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Tujuan seseorang dalam berinvestasi adalah untuk mendapatkan

keuntungan di masa depan. Menurut Fahmi (2012:5) bahwa tujuan investasi

adalah continuity, profit actual, kemakmuran, dan turut memberikan andil bagi

pembangunan bangsa. Keuntungan yang akan didapatkan oleh seorang investor

adalah dividen untuk saham, bunga untuk obligasi, atau capital gain. Dalam

berinvestasi selain kemungkinan akan mendapatkan keuntungan (return) maka

seorang investor juga memiliki kemungkinan akan menghadapi risiko (risk)

karena return dan risk akan selalu berjalan berdampingan. Semakin tinggi

return yang mungkin akan diterima maka semakin tinggi pula risk yang akan
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dihadapi. Sehingga investor harus selalu siap untuk menghadapi kemungkinan

ataupun segala risiko yang akan mereka hadapi.

Dalam menentukan keputusan investasi, investor atau calon investor

dapat melakukan investasi dalam dua bentuk, yaitu investasi pada aset riil

seperti bangunan (property), tanah, emas, logam mulia dan lain-lain. Atau aset

finansial seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Investasi

dalam aset finansial dapat dilakukan di pasar uang atau di pasar modal.

Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang adalah seperti deposito, dan T-

Bill, di mana aset yang diperdagangan bersifat jangka pendek. Sedangkan

instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah seperti saham, obligasi,

reksadana, dan lain – lain. Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai aset

finansial yang bersifat jangka panjang.

Tempat pelaksanaan investasi dalam aset finansial adalah pasar modal.

Menurut Fahmi (2012:55) pasar modal adalah tempat di mana berbagai pihak

khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan

tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai

tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan.

Terdapat beberapa instrumen yang diperdagangkan di pasar modal

diantaranya saham, obligasi, sertifikat deposito, reksadana dan instrument-

instrumen lainnya.

Dari keseluruhan instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar

modal terdapat satu jenis instrumen yang relatif baru dan cukup populer di

kalangan masayarakat investor yaitu reksadana.

Menurut Fahmi (2012:63) reksadana adalah sebuah lembaga investasi

yang dipakai untuk mereka yang tertarik pada investasi saham dan obligasi

namun memiliki kelemahan ilmu dalam bidang financial investment maka dana

tersebut dipercayakan kepada lembaga reksadana untuk dikelola dan diberikan

keuntungan sesuai dengan besarnya porsi dana yang disetorkan serta mengikuti

dan menandatangani persyaratan administrasi sesuai dengan yang

diperjanjikan.
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Alasan mengapa reksadana menjadi salah satu instrumen yang cukup

populer adalah karena reksadana merupakan wadah untuk masyarakat yang

tertarik untuk berinvestasi akan tetapi mereka memiliki kelemahan ilmu dalam

bidang investasi sehingga masyarakat cukup menginvestasikan dananya pada

Manajer Investasi yang professional untuk kemudian dikelola dan

diinvestasikan dalam portofolio investasi.

Menurut Martelena dan Malinda (2011:85) dilihat dari segi portofolio

investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Reksadana Pasar Uang

2. Reksadana Pendapatan Tetap

3. Rekadana Saham

4. Reksadana Campuran

5. Reksadana Terproteksi

6. Reksadana Penjaminan

7. Reksadana Indeks

Dalam hal ini jenis reksadana yang akan penulis teliti adalah reksadana

saham, reksadana terproteksi, dan reksadana pendapatan tetap. Karena ketiga

reksadana tersebut memiliki komposisi terbesar dari keseluruhan reksadana

jika dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya.

Menurut Martelena dan Malinda (2011:85) Reksadana Saham adalah

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya

dalam bentuk efek bersifat Ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham,

risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya namun

menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang melakukan

investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat

utang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang

stabil.

Sedangkan reksadana terproteksi adalah reksadana yang memberikan

proteksi terhadap nilai awal investasi pada saat jatuh tempo. Manajer Inevstasi

wajib melakukan investasi pada efek hutang dengan peringkat layak investasi.
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ℎ = ̅ − ̅

= ̅ − ̅

Jatuh tempo efek hutang setidaknya lebih awal dari jatuh tempo Reksadana

Terproteksi.

Kinerja suatu reksadana dapat diukur menggunakan beberapa macam

metode. Adapun metode pegukuran yang akan digunakan untuk mengukur

kinerja reksadana saham, reksadana terproteksi, dan reksadana pendapatan

tetap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Asnawi dan Wijaya

(2008:205-206):

1. Sharpe Measure

Sharpe Measure merupakan alternatif pengukuran kinerja portofolio

(active portofolio management). Dalam hal ini kinerja portofolio

dibandingkan dengan rata-rata risk free dan diskala dengan standar

deviasi portofolio itu sendiri. Dengan kata lain Sharpe Measure tiada

lain merupakan konsep koefisien variasi.

Keterangan :

Sharpe = nilai rasio Sharpe

͞rp = rata – rata kinerja saham (portofolio)

͞rf = rata – rata kinerja bebas risiko

σp = standar deviasi saham portofolio

2. Treynor Measure

Merupakan salah satu ukuran kinerja protofolio (active portofolio

management). Dalam hal ini kinerja portofolio dibandingkan dengan

rata-rata risk free namun di skala dengan risiko sistematik, β bukan

total risiko. Dengan demikian Terynor Measure dapat ditulis sebagai

berikut :
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Keterangan:

Treynor = nilai rasio Treynor

͞rp = rata – rata kinerja saham (portofolio)

͞rf = rata – rata kinerja bebas risiko

βp = Beta saham (risiko sistematik)

3. Jensen Measure (αp)

Dikenal juga sebagai nial α portofolio, biasanya ukuran dari abnormal

return. Nilai ini diperoleh dengan mencari selisih antara return

porotofolio dan prediksinya yang didasarkan CAPM. Selisih yang

dimaksudkan di sini adalah selisih (α) positif. Karena selisih positif

inilah yang menunjukkan kinerja portofolio aktualnya lebih baik

dibandingkan ekspektasinya. Dengan demikian Jensen α dapat

dituliskan sebagai berikut= ̅ − ̅ + ( − )
Keterangan :

αp = alfa portofolio

͞rp = rata – rata kinerja saham (portofolio)

͞rf = rata – rata kinerja bebas risiko

βp = Beta saham (risiko sistematik)

rm = rata-rata kinerja pasar
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Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

Sumber : diolah

Keterangan :

Diteliti

Tidak Diteliti

Investasi Return / Risiko

Aset Finansial Aset Riil

Pasar Modal

Saham

Obligasi

Reksadana

Tanah / Properti

Emas

Reksadana
Campuran

Reksadana
Saham

Reksadana
Terproteksi

Reksadana
Pendapatan tetap

Reksadana
Pasar uang

Pengukuran
Kinerja Reksadana

Metode
Sharpe

Metode
Treynor

Metode
Jensen

Perbedaan

Reksadana
Penjaminan

Reksadana
Indeks
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Berdasarkan kerangka  pemikiran di atas maka hipotesis atau kesimpulan

sementara yang akan diuji oleh penulis adalah sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan antara pengukuran kinerja reksadana saham

menggunakan metode Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks

Jensen pada tahun 2014.

H2 : Terdapat perbedaan antara pengukuran kinerja reksadana

terproteksi menggunakan metode Indeks Sharpe, Indeks Treynor,

dan Indeks Jensen pada tahun 2014.

H3 : Terdapat perbedaan antara pengukuran kinerja reksadana

pendapatan tetap menggunakan metode Indeks Sharpe, Indeks

Treynor, dan Indeks Jensen pada tahun 2014.


