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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Investasi 

2.1.1 Pengertian Investasi 

  Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dalam suatu aset (aktiva) dengan memperoleh pendapatan di masa 

yang akan datang. Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya tentang investasi.  

Menurut Jogiyanto (2007:5) pengertian investasi adalah :  

“Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan 

didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang 

ditentukan.” 

Menurut Gitman dan Joehnk (2005:3) mengemukakan bahwa investasi adalah :  

“Any vehicle into which funds can be placed with the expectation that it 

will generate positive income and / or preserve or increased its value.” 

Sedangkan menurut Tandelilin (2003:3) pengertian investasi adalah : 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuantangan di masa mendatang.”  

 Jadi investasi merupakan penempatan dana pada berbagai aktiva keuangan 

dengan harapan akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal pada waktu yang 

akan datang. Dengan kata lain investasi adalah penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki yang biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.  

 Kemudian dalam jurnalnya Haruman (2008), dikatakan bahwa keputusan 

investasi mencakup pengalokasian dana, baik dana yang berasal dari dalam 

perusahaan maupun dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Gitman 

(2000) menyatakan bahwa keputusan investasi sangat penting karena akan 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan dan merupakan inti 

dari seluruh analisis keuangan. Sedangkan menurut Jensen dan Meckling (1976) 
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menyatakan bahwa keputusan investasi dapat berperan sebagai mekanisme 

transmisi antara kepemilikan dan nilai perusahaan. 

 Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep 

keputusan investasi merupakan suatu konsep yang membicarakan tentang 

pengalokasian dana yang ada dan penentuan sumber-sumber dana di masa yang 

akan datang. Suatu perusahaan di dalam pengalokasian dananya dapat 

menggunakan investasi dalam bentuk aktiva riil yaitu dalam bentuk aktiva 

berwujud seperti emas, perak, intan dan real estate atau dalam bentuk surat-surat 

berharga atau sekuritas. 

 

2.1.2 Tujuan Investasi 

 Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk 

menghasilkan sejumlah uang. Secara lebih khusus menurut Tandelilin (2001:5) 

ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang. 

2. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek 

lain, maka seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan 

nilai kekayaan atau hak miliknya adanya pengaruh inflasi. 

3. Dorongan 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. 

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari 

investasi secara garis besar, yaitu untuk mengharapkan pendapatan (return) yang 

lebih besar atas investasi yang telah dilakukan untuk hasil yang akan diperoleh 
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pada masa yang akan datang dan tentunya dengan tingkat risiko yang selalu 

menyertainya. 

 

2.1.3 Risiko Investasi 

 Investasi selalu memunculkan risiko, namun dengan memahami dan 

mengelola investasi dengan baik, diharapkan keuntungan yang diperoleh lebih 

besar dibandingkan risikonya.  Menurut Iman (2008:21) risiko yang mungkin 

timbul dalam berinvestasi antara lain risiko bisnis, risiko penurunan daya beli, 

risiko suku bunga, risiko pasar, risiko sosial politik serta risiko nilai tukar. 

1. Risiko Bisnis (Business Risk/Credit Risk) 

Disebut juga risiko keuangan (financial risk) atau risiko bangkrut atau 

wanprestasi (default risk). Merupakan risiko di mana penerbit surat 

berharga tidak mampu membayar bunga maupun pokok pinjaman 

(principal) saat jatuh tempo. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan 

analisis kemapuan keuangan dan kemampuan operasional perusahaan 

maupun dengan memilih surat berharga berkualitas tinggi. Misalnya, surat 

utang yang diterbitkan negara, obligasi perusahaan yang memiliki rating 

tinggi. Investasi pada perusahaan baru, pada saham spekulasi, atau pada 

obligasi yang memiliki rating rendah berarti berinvestasi dengan risiko 

bisnis tinggi. 

2. Risiko Daya Beli (Purchasing Power Risk) 

Risiko daya beli merupakan risiko di mana uang kehilangan kemampuan 

daya belinya dari waktu ke waktu. Risiko ini disebut juga dengan risiko 

inflasi (inflationary risk). Investasi yang paling rentan terhadap risiko ini 

adalah tabungan, asuransi (life insurance), obligasi, surat utang negara, 

atau deposito. Setiap investasi yang memberikan return tetap (fixed) 

sangat rentan terhadap inflasi. Sementara investasi yang kurang rentan 

terhadap risiko ini adalah saham dan reksadana yang berbasis 

pertumbuhan (saham/campuran). 
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3. Risiko Bunga (Interest Rate Risk) 

Merupakan risiko naiknya suku bunga yang menyebabkan harga pasar 

obligasi atau surat utang – makin lama jatuh tempo surat utang, makin 

besar pengaruhnya terhadap risiko bunga. Apabila suku bunga naik pada 

perekonomian yang bertumbuh, surat utang jangka panjang lebih mudah 

anjlok harganya dibandingkan surat berharga jangka pendek. Sebaliknya, 

apabila suku bunga pada perekonomian jatuh, harga surat utang jangka 

panjang naik cepat dibandingkan surat utang jangka pendek.  

4. Risiko Pasar (Market Risk/Systematic Risk) 

Adalah risiko di mana bursa mengalami kejatuhan dan investor menderita 

kerugian. Investor sering kali menghadapi kesulitan ketika harga saham 

atau obligasi yang dimilikinya jatuh. Naik turunnya harga surat berharga 

disebabkan oleh mekanisme supply dan demand serta sentiment yang 

mempengaruhi pasar tersebut.  

5. Risiko Sosial Politik (Social and Political Risk) 

Risiko sosial politik adalah risiko yang dipengaruhi oleh aktivitas yang 

dilakukan pemerintah atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

struktur sosial masyarakat. Adanya perubahan peraturan maupun 

perpajakan yang berlaku untuk suatu industry juga dapat mempengaruhi 

investasi. 

6. Risiko Nilai Tukar (Currency Exchange Risk) 

Adalah risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat perubahan 

nilai tukar mata uang tertentu (misalkan rupiah) terhadap mata uang lain 

(misalkan dolar Amerika). 

2.1.4 Jenis-jenis Investasi 

 Keputusan investasi dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang 

mempunyai suatu kelebihan dana. Menurut Sunariyah (2006:4), investasi dalam 

arti luas terdiri dari bagian utama, yaitu:  

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) 
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Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-

barang seni dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (marketable 

securities atau financial assets). 

Aktiva finansial adalah surat-surat berharga pada dasarnya merupakan 

klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu emitas. Pemilik aktiva 

financial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan 

dengan dua cara: 

1. Investasi langsung (direct ivestment) 

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-

surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara 

resmi telah go public dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan berupa penghasilan dividen dan capital gain.   

2. Investasi tidak langsung (indirect investment)  

Investasi tidak langsung terjadi bila mana surat-surat berharga yang 

dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi 

(investment company) yang berfungsi sebagai perantara. 

 

2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

 Menurut Tandelilin (2010:26), pasar modal adalah pertemuan antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga 

bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya 

memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. 

 Menurut Sutrisno (2009:300), pasar modal dalam arti sempit adalah suatu 

tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan efek 

atau disebut sebagai bursa efek. 

 Menurut Sartono (2001:21), pasar modal adalah tempat terjadinya 

transaksi aset keuangan jangka panjang atau long-term financial assets. Jenis surat 
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berharga yang diperjualbelikan di pasar modal memiliki jatuh tempo lebih dari 

satu tahun. 

 Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan suatu tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan asset keuangan 

jangka panjang atau long-term financial assets dalam rangka memperoleh modal. 

  

2.2.2 Fungsi Pasar Modal 

 Menurut Sutrisno (2009:300), pasar modal memiliki beberapa fungsi 

strategis yang menyebabkan lembaga ini mempunyai daya tarik baik bagi pihak 

yang membutuhkan dana, pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah. 

Pemerintah sangat berkepentingan dalam pembinaan pasar modal, karena dengan 

membaiknya kondisi pasa modal dapat mencegah terjadinya capital flight atau 

pelarian modal ke luar negeri. Bila di suatu negara tidak ada pasar modal 

kemungkinan besar akan terjadi capital flight karena tidak adanya sarana investasi 

bagi para pemilik dana. Oleh karena itu pasar modal mempunyai beberapa fungsi 

antara lain adalah: 

1. Sebagai sumber penghimpun dana. Kebutuhan dana perusahaan bisa 

dipenuhi dari berbagai sumber pembiayaan. Salah satu sumber dana yang 

bisa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pasar modal selain sistem 

perbankan yang selama ini dikenal sebagai media perantara keuangan 

secara konvensional. 

2. Sebagai sarana investasi. Pada umumnya perusahaan yang menjual surat 

berharga (saham atau obligasi) ke pasar modal adalah perusahaan yang 

sudah mempunyai reputasi bisnis yang baik dan kredibel, sehingga efek-

efek yang dikeluarkan akan laku dijualbelikan di bursa. Sementara, 

pemilik dana atau investor jika tidak ada pilihan lain mereka akan 

menginvestasikan pada perbankan yang notabene mempunyai tingkat 

keuntungan yang relatif kecil. 

3. Pemerataan pendapatan. Pada dasarnya apabila perusahaan tidak 

melakukan go public, pemilik perusahaan terbatas pada personal-personal 
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pendiri perusahaan yang bersangkutan. Dengan go public-nya perusahaan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki 

perusahaan tersebut.  

4. Sebagai pendorong investasi. Sudah merupakan kewajiban pemerintah 

untuk memajukan pembangunan dan perekonomian negaranya. Untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memamajukan pembangunan 

membutuhkan investasi besar. Pemerintah tidak akan mampu untuk 

melakukan investasi sendiri tanpa dibantu oleh pihak swasta nasional dan 

asing.  

2.3 Reksadana 

2.3.1 Pengertian Reksadana 

 Reksadana pada dasarnya mengumpulkan uang dari beragam individu 

yang jumlahnya sangat bervariasi, kemudian dikelola secara kolektif oleh Manajer 

Investasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal investasi. 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27 

disebutkan bahwa : 

“Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun 

dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 

dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.”   

Berikut ini merupakan pengertian reksadana menurut Widjaja dan Ramaniya 

(2006:7) adalah : 

“Reksadana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan 

untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar 

modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, 

administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal.” 

Menurut Iman (2008:31) mengatakan bahwa: 

“Reksadana bisa diartikan sebagai sejumlah dana yang dihimpun 

dari masyarakat untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam 

portofolio surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar 
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uang, deposito, uang kas, atau kombinasi dari instrumen-instrumen di 

atas.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum, reksadana dapat diartikan 

sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 

pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer 

Investasi. Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur penting. Pertama, adanya 

dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, dana tersebut diinvestasikan 

dalam portofolio Efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. 

Dana yang dikelola oleh manajer Investasi tersebut merupakan milik bersama dari 

para pemodal, dan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk 

mengelola atau menginvestasikan dana tersebut dalam reksadana. 

Hal ini dikarenakan reksadana, termasuk yang dikenal di Indonesia baik 

yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun reksadana berbentuk 

perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para investor yang 

berpartisipasi dalam reksadana. 

 Reksadana mulai dikenal pertama kali di Belgia pada tahun 1822, yang 

berbentuk reksadana tertutup (closed end fund). Reksadana tersebut diciptakan 

untuk para investor kaya yang ingin berpartisipasi dalam portofolio utang-utang 

pemerintah yang memiliki keuntungan tinggi. 

 Pada tahun 1860, reksadana mulai menyebar ke Inggris dan Skotlandia 

dalam bentuk Unit Investment Trusts dan pada tahun 1920 mulai dikenal di 

Amerika Serikat dengan nama Mutual Fund. Kata Mutual Fund menunjuk pada 

pemanfaatan fund yang dikelola untuk kepentingan bersama (mutual). 

 Inggris dan negara-negara commonwealth menyebut reksadana dengan 

nama unit trusts. Australia dan Malaysia juga memakai kata unit trusts untuk 

pemahaman reksadana. “Trusts” bermakna kepercayaan, atau nilai kepercayaan, 

yang dinyatakan dengan suatu perjanjian atau surat berharga atau penyertaan hak. 

Dengan demikian, unit trusts mengacu pada suatu penyerahan hak. Dalam 

perkembangannya, unit trusts ini disepakati untuk diinvestasikan pada portofolio 

guna menjamin kepentingan bersama dan benefit bersama. 
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 Keberadaan reksadana di Indonesia dapat dikatakan telah dimulai pada 

saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia. Pada saat itu penerbitan 

reksadana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk 

menujang kegiatan pasar modal Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada 

pengaturan khusus mengenai reksadana. Istilah reksadana lebih dikenal pada 

tahun 1990 dengan diizinkannya pelaku pasar modal untuk menerbitkan reksadana 

melalui Keppres No. 53 tahun 1990 tentang Pasar Modal. 

 Reksadana merupakan unsur penting dalam pasar modal. Dapat dikatakan 

bahwa reksadana adalah tiang strategi pasar modal di Indonesia. Diketahui 

demikian, karena reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana 

masyarakat pemodal yang dapat mengurangi peranan modal asing (fund manager 

asing). 

 Dalam membeli produk reksadana, setiap investor akan mendapatkan bukti 

satuan kepemilikan reksadana yang dinamakan dengan Unit Penyertaan atau 

saham. Menurut Pasal 1 butir 29 UUPM, “Unit penyertaan adalah satuan ukuran 

yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi 

kolektif”. 

 Harga Unit Penyertaan reksadana selalu berubah setiap hari bursa sesuai 

perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana tersebut. Dengan bukti Unit 

Penyertaan atau saham ini, investor dalam reksadana dapat dengan mudah 

menjual kembali reksadana tersebut atau dapat meminta laporan hasil pendapatan 

atas investasi portofolio reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. 

 Investor yang membeli reksadana akan mendapatkan keuntungan atau 

kerugian yang berasal dari selisih pendapatan harga beli antara NAB per unit pada 

awal pembelian dan harga NAB per unit pada saat penjualan kembali reksadana 

tersebut. 
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2.3.2 Karakteristik Reksadana 

 Menurut Widjaja dan Ramaniya (2006:10)  berdasarkan karakteristiknya 

reksadana dapat pula digolongkan sebagai berikut: 

1. Open-end Fund 

Open-end Fund biasa dikenal di Indonesia dengan sebutan reksadana 

terbuka. Reksadana terbuka berarti bahwa reksadana memberi 

kemungkinan bagi investor untuk membeli saham atau Unit Penyertaan 

dari reksadana dan dapat menjual kembali kepada reksadana tanpa dibatasi 

berapa banyak jumlah saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan. Nilai 

transaksi didasarkan atas nilai pada saat transaksi tersebut dilakukan Net 

Asset Value (NAV) atau Nilai Aktiva Bersih (NAB), yang perhitungannya 

dilakukan setiap hari. NAB ini menggambarkan nilai setiap lembar saham 

atau Unit Penyertaan di dalam portofolio reksadana. 

Jumlah saham atau Unit Penyertaan yang beredar dalam reksadana terbuka 

bisa berubah sewaktu-waktu. Hal ini dimungkinkan karena reksadana yang 

terbuka yang berbentuk PT diwajibkan untuk membeli kembali saham atau 

menerbitkan saham baru apabila terjadi penjualan/pembelian saham oleh 

investor. Dan demikian juga kiranya reksadana yang berbentuk atau lahir 

dari kontrak (perjanjian) KIK diwajibkan untuk selalu membeli kembali 

Unit Penyertaan atau menerbitkan Unit Penyertaan baru bagi investor 

baru. Dengan demikian, reksadana terbuka dapat menjual saham atau Unit 

Penyertaan terus-menerus sepanjang terdapat investor yang ingin membeli. 

Jadi, bentuk reksadana ini terbuka untuk menerima investor baru setiap 

saat. Pada sisi sebaliknya investor dapat menjual kembali saham atau Unit 

Penyertaan yang dimilikinya kepada manajer Investasi bila diinginkan. 

Dengan kata lain, reksadana terbuka akan membeli kembali saham atau 

Unit Penyertaan apabila terdapat investor yang menjualnya kembali 

(redeem). 

Saham atau Unit Penyertaan reksadana terbuka tidak dicatatkan pada bursa 

Efek, karena investor dapat menjual langsung kepada reksadana yang 

bersangkutan. Jadi, dalam reksadana bersifat terbuka ini tidak terjadi jual 
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beli saham atau Unit Penyertaan di antara para investor tetapi langsung ke 

reksadana yang bersangkutan. Seperti telah dikatakan sebelumnya harga 

saham atau Unit Penyertaan reksadana terbuka, sebagai dasar transaksi 

ditetapkan berdasarkan perhitungan Net Asset Value (NAV) atau yang 

dalam bahasa Indonesia disebut dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB). 

Penjualan dan pembelian saham atau Unit Penyertaan reksadana terbuka 

adalah berdasarkan NAB per saham atau Unit Penyertaan. NAB per saham 

atau Unit Penyertaan reksadana terbuka ini akan dihitung oleh Bank 

Kustodian setiap hari dan diumumkan kepada masyarakat. 

2. Closed-end Fund 

Closed-end Fund disebut juga dengan reksadana tertutup yang hanya ada 

dalam reksadana berbentuk perseroan terbatas. Pada reksadana bersifat 

tertutup ini, reksadana melakukan operasi dengan jumlah saham yang tetap 

dan tidak mengatur secara reguler penerbitan saham baru. Saham pada 

reksadana tertutup tidak saja ditentukan oleh NAB, tetapi juga oleh pasar 

(demand and supply securities) di lantai bursa. Jika saham terjual dengan 

harga di atas NAB, maka diperoleh premium, dan sebaliknya harga saham 

di bawah NAB berarti saham tersebut terjual dengan discount. 

Dilihat dari uraian di atas, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

reksadana tertutup atau Closed-end Fund adalah reksadana yang jumlah 

saham beredarnya tidak berubah. Dengan demikian, reksadana tertutup 

hanya dapat menjual saham reksadana kepada investor sampai batas 

jumlah modal dasar dalam anggaran dasar. Sifat ini mirip dengan PT biasa. 

Disebut reksadana tertutup, karena reksadana ini tertutup dalam hal jumlah 

saham yang bisa diterbitkan, atau dalam hal menerima masuknya investor 

baru melalui penerbitan saham baru. Reksadana tertutup ini tidak membeli 

kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada investor. Dengan kata 

lain, investor tidak dapat menjual kembali saham-sahamnya yang telah 

dibeli kepada reksadana yang bersangkutan. 

Transaksi jual beli saham pada reksadana tertutup dilakukan di bursa Efek, 

seperti layaknya saham biasa. Reksadana tertutup ini bisa dicatatkan 
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(listed) di bursa Efek di Indonesia. Di Bursa Efek Jakarta telah tercatat PT 

BDNI reksadana sebagai reksadana tertutup pertama yang mendaftarkan 

diri di Indonesia.   

Reksadana Closed-end Fund bentuknya bisa berupa hedge fund, reksadana 

ETF (exchange traded fund), reksadana indeks (index fund), tracker fund, 

dan semacamnya yang biasa diperjualbelikan di pasar sekunder lantai 

bursa. Tentu saja reksadana ini bisa diperdagangkan di atas, di bawah, atau 

setara dengan nilai aktiva bersihnya sesuai mekanisme permintaan dan 

penawaran yang terjadi di pasar. 

2.3.3 Bentuk Reksadana 

 Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun1995 pasal 

18 ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk, 

yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas (PT Reksadana) dan reksadana 

berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK).  

1. Reksadana Berbentuk Perseroan 

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a UUPM mengatakan bahwa: 

“Reksadana berbentuk perseroan adalah Emiten yang kegiatan 

usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya 

dana dan penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai 

jenis Efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.”  

Reksadana berbentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya 

menjadi reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup 

adalah reksadana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada 

investor melalui Penawaran Umum Perdana di bursa Efek sehingga 

apabila investor ingin menjual reksadana tersebut, mereka dapat 

menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada 

pihak Manajer Investasi atau penerbitnya. Jadi dengan kata lain reksadana 

tertutup tidak membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada 

investor. Sedangkan reksadana terbuka adalah reksadana berbentuk 
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perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari 

investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. 

Reksadana berbentuk perseroan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas (PT), 

2. Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara 

direksi perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk, 

3. Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara 

direksi perusahaan dengan Bank Kustodian. 

Pada reksadana berbentuk perseroan, perusahaan reksadana (PT 

Reksadana) menghimpun dana dengan cara menjual saham melalui 

penawaran perdana (Initial Public Offering/IPO) kepada masyarakat. Dana 

yang terkumpul dari penjualan tersebut kemudian diinvestasikan pada 

berbagai jenis surat-surat berharga. 

2. Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 

Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah reksadana yang 

dibentuk berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank 

Kustodian. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UUPM member 

pengertian Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yaitu: 

“Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi 

dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di 

mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio 

investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk 

melaksanakan penitipan kolektif.” 

Dalam kontrak tersebut, Manajer Investasi diberi wewenang penuh untuk 

mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi 

wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi secara kolektif. 

Fungsi kontrak tersebut mirip dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART) dalam suatu perusahaan. KIK mengatur tugas 

dan tanggung jawab masing-masing pihak, tujuan dan jenis investasi yang 

akan dilakukan, tata-cara transaksi, biaya-biaya yang timbul, hak 
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pemegang unit penyertaan dan aturan-aturan lain yang menyangkut 

pengelolaan reksadana. 

Dengan demikian, reksadana KIK adalah wadah dimana pemodal dapat 

ikut serta mengadakan investasi dalam suatu portofolio Efek milik 

bersama yang dikelola oleh Manajer Investasi yang telah mendapat lisensi 

dari BAPEPAM, memperoleh jasa penyimpanan dan pencatatan atas harta 

bersama dari bank umum yang telah mendapat izin usaha sebagai 

kustodian dari BAPEPAM serta berhak atas informasi nilai bersih dari 

harta bersama secara harian. 

Reksadana KIK melahirkan suatu bentuk kumpulan harta kekayaan 

bersama, yang mengambil bentuk hukum suatu persekutuan, yang 

pengelolaan dan penyimpanan harta kekayaannya diserahkan kepada pihak 

ketiga (Manajer Investasi bersama dengan Bank Kustodian). Reksadana 

KIK bukanlah suatu bada hukum, meskipun ia memiliki harta bersama, 

yang merupakan milik bersama dari seluruh pemegang Unit Penyertaan 

reksadana tersebut.  

Berbeda dengan reksadana berbentuk perseroan, reksadana KIK 

menerbitkan unit penyertaan sampai sejumlah yang ditetapkan dalam 

AD/ART. Masyarakat yang tertarik berinvestasi dapat membeli unit 

penyertaan reksadana dan akan mendapatkan tanda bukti berupa surat 

konfirmasi pembelian dari Bank Kustodian.    

2.3.4 Jenis Reksadana 

 Menurut Iman (2008:51) reksadana juga dapat diklasifikasikan berdasar 

instrumen investasinya. Berdasarakan instrumen investasinya, reksadana dibagi 

menjadi: 

1. Reksadana Pasar Uang 

Reksadana pasar uang adalah reksadana yang menginvestasikan dananya 

pada instrumen pasar uang, yaitu surat utang jangka pendek kurang dari 

satu tahun seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), atau Efek 

utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Secara umum 
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risikonya paling kecil  dibandingkan dengan reksadana jenis lainnya, 

hamper sama atau sedikit lebih besar daripada SBI dan deposito. Risiko 

reksadana ini hampir setara dengan risiko menyimpan uang di bank. 

Reksadana pasar uang tidak menerapkan biaya pembelian dan biaya 

penjualan kembali. Selain itu, Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit 

penyertaan dari reksadana pasar uang selalu Rp 1.000,- setiap hari. Walau 

demikian, bukan berarti investor tidak mendapatkan hasil investasi. 

Sebaliknya, hasil investasi dari reksadana pasar uang dibagikan setiap hari 

dalam bentuk tambahan unit penyertaan yang dilaporkan oleh Bank 

Kustodian setiap akhir bulan.  

2. Reksadana Pendapatan Tetap 

Adalah reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari 

portofolio yang dikelolanya ke dalam surat berharga berupa utang seperti 

Sertifikat Deposito (CD), Commercial Paper (CP), dan sertifikat obligasi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta, BUMN, maupun pemerintah. 

Reksadana pendapatan tetap lebih cocok untuk tujuan investasi jangka 

menengah dan panjang (1-3 tahun) dengan tingkat risiko rendah hingga 

menengah. Jenis reksadana ini mengandalkan penghasilannya dari tingkat 

suku bunga (kupon) yang sifatnya stabil dari instrumen obligasi tersebut. 

Reksadana ini disebut “pendapatan tetap” karena nilai investasinya relatif 

tidak fluktuatif karena sebagian besar portofolio di dalamnya berupa 

instrumen obligasi atau utang. Perusahaan atau instansi yang menerbitkan 

utang atau obligasi dipastikan secara rutin membayar bunga atas utang 

tersebut, inilah yang menjadi “pendapatan tetap” bagi reksadana. 

Karenanya, dalam grafik digambarkan reksadana pendapatan tetap bersifat 

datar (flat) dan tidak terlalu fluktuatif atau naik-turun dengan drastis. 

Instrumen-instrumen utang tersebut memberikan tingkat suku bunga yang 

lebih tinggi dibandingkan tabungan bank namun tetap bersifat konservatif. 

Potensi hasil yang bisa diharapkan relatif lebih besar daripada tabungan, 

deposito, ataupun reksadana pasar uang. Ada pula sebagian reksadana 

yang memberikan pembagian keuntungan berupa uang tunai (dividen) 
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yang dibayarkan secara berkala, misalnya setiap 6 (enam) bulan atau setiap 

tahun.  

3. Reksadana Saham 

Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-

kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam surat berharga 

bersifat ekuitas atau saham. Dibandingkan dengan reksadana lainnya, tentu 

saja reksadana saham memberikan potensi pertumbuhan nlai investasi 

yang lebih besar, demikian juga risikonya. 

Reksadana saham biasanya menginvestasikan dananya pada saham-saham 

yang dicatatkan di bursa, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ide 

yang mendasari reksadana saham adalah bahwa harga-harga saham dalam 

jangka panjang menghasilkan keuntungan yang cukup besar dibandingkan 

berinvestasi pada pendapatan tetap, walaupun mengalami kecenderungan 

naik dan turun dalam jangka pendek. Reksadana saham paling cocok untuk 

orang yang ingin berinvestasi jangka panjang, untuk beberapa tahun 

bahkan mungkin beberapa dasawarsa. 

Dibandingkan reksadana lainnya, dalam jangka panjang reksadana saham 

memberikan hasil lebih besar daripada reksadana pasar uang, reksadana 

pendapatan tetap, atau reksadana campuran. Khususnya jika dibandingkan 

juga dengan tingkat inflasi tiap-tiap tahun. Apabila dana cukup banyak, 

akan sangat bagus untuk mengombinasikan reksadana saham dengan 

reksadana pasar uang sebagai “balancer”. 

4. Reksadana Campuran 

Reksadana campuran adalah reksadana yang mempunyai perbandingan 

alokasi portofolio asetnya tidak dapat dikategorikan dalam ketiga 

reksadana tersebut di atas. Reksadana campuran dapat melakukan 

investasinya ke surat-surat berharga ekuitas (saham), utang (pendapatan 

tetap), maupun instrumen pasar uang yang perbandingan alokasi dan 

komposisinya tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas. Ada 

reksadana campuran yang lebih condong pada obligasi, ada pula yang 

lebih berat pada saham. 
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Manajer Investasi yang mengelola reksadana campuran bisa mengalihkan 

portofolionya ke dalam surat berharga lain apabila dipandang perlu untuk 

mempertahankan nilai investasi pemodal atau menghadapi situasi dan 

kondisi yang kurang menguntungkan. Potensi hasil dan risiko reksadana 

campuran secara teoritis dapat berada di atas reksadana pendapatan tetap 

namun berada di bawah reksadana saham.  

5. Reksadana Syariah 

Reksadana syariah merupakan reksadana campuran yang menggabungkan 

portofolio Efek syariah dalam satu produk yang dikelola oleh Manajer 

Investasi. Sama dengan reksadana biasa, Manajer Investasi menawarkan 

reksadana syariah kepada para investor yang berminat. Hanya saja, dana 

yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh Manajer Investasi untuk 

ditanamkan dalam portofolio syariah serta menggunakan prinsip-prinsip 

syariah dalam kegiatan investasinya. 

Karena memegang prinsip syariah, reksadana ini dibatasi untuk tidak 

berinvestasi pada perusahaan yang jenis dan ruang lingkup kegiatan 

usahanya dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam, misalnya 

yang berkaitan dengan perjudian, pelacuran, makanan dan minuman yang 

diharamkan, lembaga keuangan ribawi, dan sebagainya. Perusahaan-

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek yang sesuai dengan syariah 

Islam telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tercatat dalam Jakarta Islamic Index 

(JII) maupun dalam Daftar Efek Syariah (DES). 

Selain mengklasifikasikan perusahaan emiten yang sesuai dengan prinsip 

syariah, Dewan Syariah Nasional juga bertugas memberikan arahan 

kepada Manajer Investasi agar kegiatan investasinya tetap berada pada 

koridor yang ditentukan. Dalam hal ini, Manajer Investasi diharuskan 

untuk menghindari gharar (risiko yang tidak wajar) dan maysir (tindakan 

spekulasi atau bersifat judi). Beberapa Manajer Investasi yang mengelola 

reksadana syariah bahkan juga menawarkan penyaluran zakat atau 

shodaqoh dari hasil investasi yang disisihkan. 
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Perbedaan mendasar yang cukup kentara antara reksadana syariah dengan 

reksadana konvensional adalah reksadana syariah tidak memasukkan 

saham-saham perbankan dalam portofolio Efek mereka. Batasan yang 

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional adalah bidang usaha yang harus 

sesuai dengan prinsip syariah dan rasio keuangan berupa utang terhadap 

modal (debt to equity ratio/DER) yang tidak boleh melebihi 82%. Batasan 

ini menyebabkan pilihan Efek syariah cukup terbatas dan bahkan tidak 

memasukkan beberapa Efek blue chip. Akibatnya, hasil investasi sangat 

bergantung pada kepiawaian pengelola. Kendati mengusung prinsip 

Islami, reksadana syariah tak cuma menarik bagi kaum muslim semata.        

6. Reksadana Terproteksi 

Mekanisme proteksi bisa berupa jumlah investasi yang terproteksi bisa 

berupa jumlah investasi yang terproteksi yang sekurang-kurangnya 

dijamin sama dengan jumlah investasi awal, jaminan proteksi selama 

jangka waktu tertentu, atau pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu 

proteksi (jika ada). Manajer Investasi diwajibkan memaparkan keterangan 

tersebut dengan jelas, termasuk ruang lingkup dan persyaratan bagi 

berlakunya proteksi, hal-hal yang membuat pemegang reksadana 

kehilangan hak atas proteksi, dan risiko yang ditanggung oleh investor. 

Reksadana terproteksi pada dasarnya adalah produk reksadana yang mana 

dana seluruh nasabah wajib diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada 

Efek bersifat utang yang layak investasi selama periode tertentu (2-3 

tahun). 

Reksadana terproteksi memang terkesan aman, namun ada beberapa hal 

yang perlu dicermati. Reksadana terproteksi adalah jenis reksadana yang 

memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui pengelolaan 

portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi investasi awal, Manajer 

Investasi akan menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada 

Efek bersifat utang yang masuk kategori layak investasi (investment 

grade), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-

kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. 
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7. Reksadana Indeks 

Reksadana indeks merupakan reksadana yang diterbitkan di mana kinerja 

reksadana tersebut akan mengacu atau membayangi indeks yang dituju. 

Reksadana jenis ini cenderung pasif. Tidak ada Manajer Investasi yang 

secara aktif menjual atau membeli saham layaknya reksadana 

konvensional. Dalam reksadana indeks, seluruh kalkulasi dilakukan secara 

otomatis oleh computer. Proses jual beli dilakukan di lantai bursa, bukan 

melalui sekuritas atau agen penjual. Karena bertujuan meniru gerakan 

indeks yang dituju, memang ada kalanya terdapat selisih (error) antara 

perhitungan indeks dan perhitungan reksadana indeks. Terkadang 

reksadana indeks bisa melampaui atau berada di bawah indeks yang dituju. 

Selain itu, karena tidak membutuhkan analisis dan pengambilan keputusan 

investasi yang rumit, biaya reksadana indeks jauh lebih murah. 

Kelebihan utama reksadana indeks adalah diversifikasi dan biaya investasi 

yang rendah. Penelitian menunjukkan bahwa selama masa 30 tahun 

investasi, reksadana indeks memberikan imbal balik yang sangat 

menguntungkan. Investor dapat menikmati keuntungan compounding dari 

nilai investasi yang tidak terpotong biaya-biaya tersebut. 

2.3.5 Kelebihan Reksadana 

 Menurut Iman (2008:37), dibandingkan investasi lainnya reksadana 

memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif 

investasi yang menarik. Antara lain sebagai berikut: 

1. Diversifikasi Investasi 

Kelebihan utama reksadana adalah diversifikasi investasi. Dana yang 

terkumpul dalam reksadana diinvestasikan dalam portofolio yang terdiri 

dari beragam jenis saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang 

berbeda profil risikonya. Dengan demikian, risiko investasi akan tersebar 

dan ditekan walau tidak dapat dihilangkan. Dampaknya, risiko yang 

timbul tidak akan sebesar risiko bila investasi hanya dilakukan pada satu-
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dua jenis surat berharga saja. Tanpa adanya reksadana, untuk membentuk 

portofolio optimal diperlukan dana milyaran rupiah. 

2. Pengelolaan Secara Profesional 

Reksadana dikelola oleh Manajer Investasi, yaitu pihak professional yang 

memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola dana investasi. 

Sementara itu, urusan administrasi ditangani oleh Bank Kustodian yang 

terpercaya. Untuk dapat menjadi Manajer Investasi maupun menjadi Bank 

Kustodian harus mendapatkan persetujuan BAPEPAM-LK dan memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini merupakan jawaban bagi investor 

awam yang sering merasa kesulitan untuk mengurus administrasi, 

melakukan riset, mengakses informasi, melakukan keputusan investasi, 

maupun keterbatasan waktu yang dimiliki. 

3. Likuiditas yang Tinggi 

Instrumen investasi yang baik harus likuid, artinya dapat dicairkan kapan 

saja dengan mudah. Dalam reksadana terbuka ada kewajiban untuk 

membeli kembali Unit Penyertaan sehingga kapan saja investor 

membutuhkan uang kas, bisa dengan mudah dan cepat didapatkan sesuai 

ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana. Bandingkan dengan 

menjual saham atau obligasi di mana sering kali sulit untuk dijual, 

terutama bila nvestor sedang membutuhkan dana cepat atau menghadapi 

situasi darurat. 

4. Biaya Relatif Rendah 

Karena reksadana merupakan dana yang dikumpulkan secara kolektif dari 

berbagai investor, maka biaya-biaya transaksi akan menjadi kebih efisien 

apabila dibandingkan dengan melakukan transaksi sendiri di bursa. Selain 

itu, hasil investasi reksadana bukan objek pajak karena kewajiban pajak 

sudah dipenuhi oleh reksadana. Pembelian dan penjualan kembali Unit 

Penyertaan reksadana sejauh ini tidak dikenakan pajak.  

5. Transparan  

Reksadana diawasi dan dilindungi dengan cukup ketat. Setiap hari, 

informasi dan perkembangan portofolio reksadana dipublikasikan kepada 
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masyarakat secara luas dan terbuka. Manajer Investasi punya kewajiban 

untuk mengumunkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari di surat kabar 

atau internet serta menerbitkan laporan keuangan dan prospectus secara 

rutin. Investor bisa dengan mudah memantau perkembangan investasinya 

setiap saat. 

6. Murah dan Terjangkau 

Kebanyakan reksadana bisa dimulai dengan setoran kurang dari Rp. 

500.000,-. Dengan uang sejumlah itu, investor sudah bisa berinvestasi 

pada instrumen seperti saham atau obligasi yang semula hanya bisa 

dilakukan oleh investor tertentu saja. Praktis, siapa pun bisa memulai 

berinvestasi dalam reksadana dan mendapatkan seluruh manfaat tersebut 

diatas. 

2.3.6 Kekurangan Reksadana 

 Menurut Iman (2008:40) selain menawarkan banyak keunggulan, di sisi 

lain reksadana sebenarnya juga mempunyai beberapa kelemahan antara lain 

sebagai berikut. 

1. Kurangnya Kendali 

Investor tidak memiliki kendali terhadap surat berharga apa yang dibeli 

atau dijual oleh reksadana. Investor menyerahkan seluruh keputusan 

investasi kepada Manajer Investasi. Itulah mengapa memilih Manajer 

Investasi yang jempolan merupakan kunci sukses investasi reksadana. 

2. Minimnya Peluang Untuk Menganalisis Reksadana 

Tidak seperti saham, investor reksadana tidak bisa menganalisis 

pertumbuhan, pendapatan, neraca, atau laporan keuangan secara rinci dari 

perusahaan yang dimasukkan dalam portofolio reksadana mereka. Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) hanya memberikan gambaran dari nilai total dari 

portofolio dikurangi kewajiban. Investor sulit membedakan satu-lawan-

satu (face to face) mana reksadana yang benar-benar bagus dan mana yang 

tidak.  
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3. Dana Menganggur Versus Likuiditas 

Reksadana mengumpulkan dana dari investor yang jumlahnya sangat 

banyak. Tentu saja hampir setiap hari akan ada investor yang membeli 

reksadana dan menjual dalam jumlah yang kurang lebih sama. Untuk 

mempertahankan keperluan likuiditas dan melayani penarikan dana dari 

investor, Manajer Investasi harus selalu menyiapkan kas (uang tunai) 

dalam jumlah besar. Apabila Manajer Investasi terlalu banyak 

mengistirahatkan uang investor dan tidak diinvestasikan, maka investor 

kehilangan potensi untuk meraih keuntungan (loss of opportunity). 

Dalam reksadana terdapat biaya pengeloaan Manajer Investasi yang 

dibebankan setiap tahun, berkisar antara 1%-5%. Biaya ini akan dipotong 

setiap tahunnya tanpa memerhatikan kinerja produk reksadana. Apabila 

selama bertahun-tahun, portofolio reksadana mengalami kerugian, biaya 

tersebut tentu saja akan semakin menambah kerugian investor. 

2.3.7 Risiko Investasi Reksadana 

 Menurut Iman (2008:42) selain mempunyai beberapa kekurangan, 

investor reksadana juga harus mengenali jenis-jenis risiko yang berpotensi timbul 

apabila berinvestasi dalam reksadana. Risiko tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Risiko Penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Unit Penyertaan reksadana sangat mungkin 

turun dibandingkan saat investor membelinya. Hal ini disebutkan oleh 

penurunan harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan ke dalam 

portofolio reksadana tersebut. Penurunan ini bisa disebabkan oleh banyak 

hal, seperti memburuknya kinerja pasar modal, prestasi emiten yang 

kurang baik, situasi ekonopolitik yang kacau, dan sebagainya. Tidak ada 

kepastian berapa harga yang akan investor peroleh saat investor menjual 

kembali reksadana. 

2. Risiko Likuiditas 

Yaitu cepat-lambatnya investor dapat mencairkan investasinya dengan 

menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya. Peraturan BAPEPAM-LK 
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mensyaratkan investor dapat  menerima dana investasinya paling lambat 

tujuh hari bursa setelah permohonan diterima oleh Manajer Investasi. 

Namun apabila terjadi lonjakan tingkat penjualan kembali yang sangat 

tinggi, Manajer Investasi akan kesulitan menjual portofolio investasinya 

dalam waktu singkat untuk membayar kebutuhan likuiditas investor. Bisa 

saja terjadi Manajer Investasi dilikuidasi sehingga sangat sulit bagi 

investor untuk mendapatkan investasinya kembali. 

3. Risiko Pasar 

Dalam pasar yang sangat dinamis, ada kemungkinan terjadinya kondisi 

bearish di mana seluruh instrumen keuangan merosot harganya secara 

drastis (bearish). Tentu saja hal ini akan mengakibatkan penurunan Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) rekadana investor. Lebih parah lagi, pasar keuangan 

saat ini saling terselubung satu sama lain. Apabila terjadi bearish pada 

pasar modal Amerika atau kejadian penting di Amerika misalnya, sangat 

mungkin pengaruhnya menjalar ke pasar modal di Indonesia. 

4. Risiko Default 

Ketika Manajer Investasi melakukan pembelian saham atau obligasi, 

mereka mengansumsikan bahwa kinerja keuangan emiten tersebut baik. 

Namun, dapat saja terjadi perusahaan emiten melakukan manipulasi atau 

karena sesuatu hal sehingga mengalami kesulitan keuangan yang akut 

sehingga tidak mampu membayar kewajibannya. Jika demikian, mau tak 

mau, Nilai AktivaBersih (NAB) investor akan terjun bebas.   

2.4 Reksadana Syariah 

2.4.1 Pengertian Reksadana Syariah 

Reksadana syariah berasal dari kata “Reksa”, yang berarti kelola atau 

pelihara. “Dana” berarti uang, dan “Syariah” adalah aturan-aturan yang sesuai 

dengan Islam.  Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-

MUI/IV/2001,  pengertian reksa dana syariah (Islamic investment funds) adalah : 

“Reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip 

syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan 
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manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi 

dengan pengguna investasi.” 

Menurut jurnalnya Alimuddin (2007), mengatakan bahwa : 

“Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta 

(shahib al-mal/rabb al-mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam 

portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal 

menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam.” 

Menurut Hidayat (2011:98) mengatakan bahwa : 

“Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut 

ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara 

pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal) dengan manajer 

investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer 

investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.”  

Maka dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah adalah wadah yang 

dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi serta sesuai dengan 

ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam.  

Reksadana sendiri adalah sarana investasi yang sederhana dimana setiap 

orang dengan tujuan investasi yang sama mengumpulkan dana mereka untuk 

dikelola oleh seorang manajer investasi profesional sesuai dengan tujuan 

investasinya. Sedangkan reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran 

yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang 

dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah 

kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor 

tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau 

obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. 

Reksadana hanya diperbolehkan sebagai jenis investasi untuk efek (surat 

berharga), tidak investasi langsung ke sektor riil (usaha). Jadi, investasi reksadana 

hanya diperkenankan pada produk keuangan seperti saham, obligasi, deposito, 

valuta asing, dan sebagainya. Mungkin yang dimaksud oleh petugas bank tersebut 
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adalah bahwa reksadana syariah menginvestasikan dana yang dikelolanya ke 

dalam saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan produksi atau 

manufaktur, bukan ke saham atau obligasi perusahaan keuangan. Hal ini tentunya 

dapat dipahami karena perusahaan atau lembaga keuangan sebagian besar masih 

belum sesuai syariah. 

Pada prinsipnya reksadana tidak bertentangan dengan syariat, karena 

menggunakan prinsip bagi hasil. Para pemodal masing-masing patungan dengan 

menyetorkan dana dan hasil investasinya juga dibagi kepada para pemodal sesuai 

dengan proporsi modal yang disetorkannya. Yang jadi masalah adalah kemana 

dananya diinvestasikan. Reksadana konvensional tentu saja hanya menggunakan 

pertimbangan tingkat keuntungan saja untuk mengatur portofolio investasi. 

Sedangkan, reksadana syariah juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu 

produk keuangan selain tingkat keuntungannya. 

Jika reksadana syariah membeli saham, maka saham yang dibeli harus 

perusahaan yang sudah dinyatakan sesuai syariat yang masuk ke dalam JII 

(Jakarta Islamic Index). Obligasi yang boleh dibeli pun hanya obligasi syariah 

saja. Begitu juga dengan deposito, hanya yang diterbitkan oleh bank syariah. 

 

2.4.2 Sejarah Reksadana Syariah 

 Di Indonesia reksadana telah ada sejak tahun 1977 melalui PT. Danareksa. 

Produk yang ditawarkan masih belum bervariasi seperti sekarang, dan 

penyebarannya masih terbatas pada kalangan tertentu. Pada tahun 1997, 

perusahaan sekuritas milik Negara PT. Danareksa menjadi pionir dalam 

menerbitkan reksadana syariah. Reksadana menjadi instrumen pasar modal 

pertama yang beroperasi sesuai syariah Islam dan sebagai langkah awal lahirnya 

pasar modal syariah. 

Tiga tahun setelah hadirnya reksadana syariah, PT. Danareksa kembali 

mengeluarkan instrumen syariah baru, yakni berupa JII (Jakarta Islamic Index) 

sebuah badan indeks saham syariah. Indeks ini memperdagangkan saham-saham 

perusahaan pilihan dengan ketentuan prinsip operasinya tidak bertentangan 

dengan syariah Islam. 
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Pesatnya perkembangan reksadana baik konvensional maupun syariah 

tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang tentang pasar modal Indonesia No.8 

tahun 1995. juga telah diluncurkanya pasar modal syariah oleh Bapepam yang 

bekerja sama dengan DSN (Dewan Syariah Nasional) yang diawasi langsung oleh 

DPS (Dewan Pengawas Syariah). Diharapkan dengan munculnya badan-badan 

diatas, agar semua pihak yang terlibat di pasar modal merasa dilindungi hak-hak 

masyarakatnya dari praktik perdagangan yang merugikan. 

 

2.4.3 Pandangan Syariah tentang Reksadana 

 Menurut Hasbi (2010) dalam jurnalnya mengatakan bahwa, pada 

prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak 

bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqih yang dipegang oleh mazhab 

Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu: “Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-

syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh 

syariah atau bertentangan dengan nash syariah.” (Al Fiqh al Islamy wa 

Adillatuh). 

 Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi 

akad yang mereka lakukan seperti yang disebut, dalam Al Qur’an: “Hai orang-

orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al Maidah:1). 

 Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang 

ditentukan sendiri kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. 

Rasulullah SAW member batasan tersebut dalam hadist: “Perdamaian itu boleh 

antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat 

yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari 

Amru bin ‘Auf). 

 Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang 

tidak bertentangan dengan Syariah. Wahbah Az Zuhaily berkata: “Dan setiap 

syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan 
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hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah.” (Al Fiqh al Islamy Wa 

Adillatuh). 

 Prinsip dalam berakad harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh 

Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Qur’an: “Hai orang-orang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” 

(QS. An Nisa:29). 

 Akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat 

dilakukan melalui mudharabah (qiradh)/musyarakah, reksadana syariah yang 

dalam hal ini bertindak selaku mudharib dalam kaitannya dengan investor dapat 

melakukan akad mudharabah (qiradh)/musyarakah. Wahbah Az Zuhaily 

menjelaskan mazhab Hanafi mengatakan: “Mudharib tidak boleh mengadakan 

mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik harta memberikan mandat.” 

Sedangkan mazhab selain Hanafi, seperti para ulama Maliki mengatakan: “Amil 

(mudharib) akan menanggung risiko apabila modal qiradh yang diterimanya dari 

pemberi modal diserahkan lagi kepada pihak ketiga untuk dikembangkan dengan 

akad qiradh juga, apabila pemilik modal tidak mengizinkannya.” (Al fiqhul 

Islamy wa Adillatuh). 

 Demikian disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal: “Dan kami tidak 

mengetahui pendapat lain dalam masalah tersebut…” (Al-Mughni). Al Mawardi 

berkata: “Ketahuilah, bahwa amil qiradh dilarang untuk melakukan muqaradhah 

dengan orang lain dengan harta modal qiradh tersebut selama tidak ada izin dari 

pemilik modal secara sah dan jelas.” (Al-Mudharabah lil Mawardi). 

 Reksadana syariah berlaku mudharib juga dibolehkan melakukan jual beli 

saham, Ibnu Qudamah berkata: “Jika salah seorang dari orang berkongsi membeli 

sebagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena si 

membeli hak milik orang lain.” (Al-Mughni). 

 Fatwa DSN nomor:40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan 

Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal, telah 

menentukan tentang kriteria produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, 

antara lain: 
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1. Usaha perjudian yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 

2. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional. 

3. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram. 

4. Produsen, distributor dan penyedia barang/jasa yang merusak moral dan 

bersifat mudarat. 

 

2.4.4 Jenis Reksadana Syariah 

Menurut Usman (2000)  terdapat empat jenis reksadana berbasis syariah, 

antara lain : 

1. Reksadana Syariah Saham 

Jenis reksadana ini menawarkan imbal hasil yang tertinggi jika 

dibandingkan reksadana lainnya. Tentunya, imbal hasil yang tinggi ini 

juga diimbangi oleh tingkat risiko yang cukup tinggi. 

2. Reksadana Syariah Campuran 

Reksadana ini menempatkan investasi dalam efek ekuitas serta hutang. 

Reksadana jenis ini lebih aman pada kondisi pasar dimana terjadi 

volatilitas yang cukup tinggi dikarenakan investasi ditempatkan diberbagai 

instrumen, baik itu saham, obligasi, maupun pasar uang. 

3. Reksadana Pendapatan Tetap 

Jenis reksadana ini menawarkan imbal hasil terendah jika dibandingkan 

beberapa reksadana lainnya. Namun, tingkat risiko yang ditawarkan juga 

rendah. 

4. Reksadana Terproteksi 

Reksadana ini memberikan proteksi sebesar 100% dari nilai investasi awal 

dengan syarat dan ketentuan khusus yang berlaku, reksadana ini cenderung 

diinvestasikan pada instrumen pasar modal dan pasar uang yang lebih 

aman. 
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2.4.5 Bentuk Reksadana Syariah 

 Berdasarkan http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/reksadana-

syariah/ pada prinsipnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional 

yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikelola oleh manajer 

investasi. Perbedaannya reksadana syariah memiliki kebijakan investasi yang 

berbasis pada prinsip-prinsip syariah islam. Instrument investasi yang dipilih 

dalam portofolio harus dikategorikan halal. 

Dilihat dari sisi aspek hukum, bentuk reksadana terdiri dari dua bentuk , 

yaitu: 

1. Berbentuk Perseroan 

Reksadana berbentuk perseroan merupakan badan hukum tersendiri yang 

berarti beroperasi sebagai perseroan terbatas dengan kegiatan semata-mata 

hanya reksadana. Karakteristik reksadana berbentuk perseroan adalah 

sebagai berikut: 

a. Bentuk hukum adalah perseroan terbatas 

b. Sponsor wajib menyetor sekurang-kurangnya 1% dari modal dasar. 

c. Pemodal adalah pemegang saham 

d. Manajer investasi bertindak sebagai pengelola kekayaan reksadana. 

e. Bank kustodion bertindak sebagai tempat penyimpanan dan 

pengadministrasian kekayaan reksadana. 

2. Reksadana terbuka berbentuk perseroan mempunyai tiga sumber dana  

potensial yang terdiri dari: 

a. Dividen 

Reksadana terbuka berbentuk perusahaan dana dari penerbitan 

saham, dengan reksadana berkewajiban memberikan dividen 

kepada pemegang saham (dalam hal ini investor pembeli 

reksadana). 

b. Capital gain 

Capital gain diperoleh dari penjualan portofolio reksadana. 

c. Peningkatan harga reksadana 
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Peningkatan harga reksadana syariah diperoleh dari hasil penjualan 

saham reksadana di pasar sekunder (open-end). 

3. Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 

Reksadana berbentuk KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan 

bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer 

investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif 

dan bank kustodian  diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan 

kolektif. Karakteristik reksadana ini adalah: 

a. Bentuk hukum adalah kontrak investasi kolektif. 

b. Sponsor wajib menyetor sekurang-kurangnya 1% dari jumlah unit 

penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. 

c. Manajer investasi bertindak sebagai pengelola kekayaan reksadana. 

d. Bank kustodian bertindak sebagai tempat penyimpanan dan 

pengadministrasian kekayaan reksadana. 

 

2.4.6 Sifat Reksadana Syariah 

 Menurut http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/reksadana-syariah/ 

dilihat dari sifatnya, reksadana dikelompokkan menjadi: 

1. Reksadana tertutup berbentuk perseroan 

Reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat membeli kembali 

saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. 

Karakteristik reksadana ini adalah: 

a. Saham reksada dicatat di bursa efek. 

b. Pada umunya hanya 1 kali melakukan penawaran. 

c. Pemodal tidak dapat menjual kembali saham reksadana yang 

dimilkinya kepada perusahaan reksadana atau manajer investasi. 

d. Jual beli saham reksadana dilakukan di bursa efek dengan harga di 

atas ( dengan premium) atau di bawah ( dengan diskon) dari nilai 

aktif bersih ( NAB). 
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2. Reksadana terbuka berbentuk perseroan 

Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan dan 

membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal 

yang telah dikeluarkan. 

Karakteristiknya: 

a. Saham reksada tidak dicatat dibursa efek. 

b. Pemodal dapat menjual kembali saham reksadana yang dimilikinya 

pada manajer investasi atas beban rekening reksadana atau 

rekening sendiri. 

c. Harga jual beli saham reksadana berdasarkan nilai aktiva bersih. 

3. Reksadana berbentuk KIK hanya bersifat terbuka 

Pemodal dapat menjual kembali unit penyertaan reksadana yang 

dimilikinya kepada manajer investasi atas beban rekening atau beban 

rekening reksadana. 

Karakteristiknya : 

a. Unit penyertaan tidak tercatat di bursa efek. 

b. Pemodal dapat menjual kembali unit penyertaan rekasadana yang 

dimilikinya manajer investasi atas beban rekening atau beban 

rekening reksadana. 

c. Harga jual beli unit penyertaan berdasarkan nilai aktiva bersih. 

Dilihat dari portofolio investasinya atau kemana kumpulan dana 

diinvestasikan, reksa dana dapat dibedakan menjadi: 

1. Reksadana Pasar Uang (Money Market Fund) 

Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang 

dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah untuk 

menjaga likuiditas dan memelihara modal. 

2. Reksadana Pendapatan Tetap (Fixed income fund) 

Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari 

aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko 

yang relatif lebih besar dari pada Reksadana Pasar Uang. Tujuannya 

adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. 
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3. Reksadana Saham (Equity Fund) 

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari 

aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya 

dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis 

reksadana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang 

tinggi. 

4. Reksadana Campuran (Discretionary Fund) 

Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas 

(contoh: saham) dan efek bersifat utang (contoh: obligasi). 

Reksadana Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok 

investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan 

cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius yang memang 

sejalan dengan prinsip syariah. 

Reksadana Syariah dapat mengambil bentuk seperti reksadana 

konvensional. Namun memiliki perbedaan dalam operasionalnya, dan yang paling 

tampak adalah proses screening dalam mengontruksi portofolio. Filterisasi 

menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram 

seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok, prostitusi, 

pornografi dan seterusnya. Reksadana Syariah di dalam investasinya tidak hanya 

bertujuan untuk mendapatkan return yang tinggi. Tidak hanya melakukan 

maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal, tetapi 

memperhatikan pula bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek 

investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak 

melanggar aturan syariah. 

 

2.4.7 Kebijakan Investasi Reksadana Syariah 

 Reksadana adalah salah satu bentuk muamalah atau aktifitas ekonomi 

masa kini. Melalui investasi reksadana syariah, investor diharapkan bisa 

berinvestasi dengan tenang dan mendapatkan hasil investasi yang halal sesuai 

prinsip syariah. Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada 
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tahun 1997 yang ditandai dengan penerbitan Danareksa Saham pada bulan Juli 

1997. 

 Pada dasarnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional 

lain yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya 

dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-

instrumen di pasar modal dan pasar uang. Hanya saja dalam reksadana 

konvensional dianggap masih banyak tedapat unsur-unsur yang bertentangan 

dengan syariah Islam, bai dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi 

pembagian keuntungan. 

 Reksadana syariah memiliki kebijakan investasi yang berbasis pada 

prinsip-prinsip Islam dimana portofolio investasi yang dipilih dikategorikan halal. 

Selain itu, pengelolaan dana reksadana ini juga tidak mengizinkan penggunaan 

strategi investasi yang menjurus spekulasi yang selengkapnya ada dalam tabel 

berikut. 

 

Tabel 2.1 Kebijakan Investasi Reksadana Syariah 

Instrumen keuangan 1. Instrumen saham yang sudah 

melalui penawaran umum dan 

pembagian dividen didasarkan pada 

tingkat laba usaha. 

2. Penempatan dalam deposito pada 

Bank Umum Syariah. 

3. Surat utang jangka panjang yang 

sesuai dengan prinsip syariah. 

Jenis usaha emiten yang bertentangan 

dengan syariah 

1. Usaha perjudian dan permainan 

yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang. 

2. Usaha lembaga keuangan 

konvensional (ribawi), termasuk 

perbankan dan asuransi 

konvensional. 
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3. Usaha yang memproduksi, 

mendistribusi, serta 

memperdagangkan makanan dan 

minuman yang haram. 

4. Usaha yang memproduksi, 

mendistribusi, dan/atau 

menyediakan barang-barang ataupun 

jasa yang merusak moral dan 

bersifat mudarat. 

Jenis transaksi yang dilarang 1. Najsy (penawaran palsu). 

2. Bai al-Ma’dum (penjualan atas 

barang yang belum dimiliki atau 

short selling) 

3. Insider trading (menyebarluaskan 

informasi yang menyesatkan atau 

memakai informasi orang dalam 

untuk memperoleh keuntungan 

transaksi yang dilarang). 

4. Melakukan investasi pada 

perusahaan yang pada saat transaksi 

tingkat (nisbah) utangnya lebih 

dominan dari modalnya. 

Kondisi emiten yang tidak layak 1. Apabila struktur utang terhadap 

modal sangat bergantung kepada 

pembiayaan dari utang yang pada 

intinya merupakan pembiayaan yang 

mengandung unsur riba. 

2. Apabila suatu emiten memiliki 

nisbah utang terhadap modal lebih 

dari 82% (utang 45%, modal 55%). 
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3. Apabila manajemen suatu 

perusahaan diketahui telah bertindak 

melanggar prinsip usaha yang 

Islami. 

Sumber: Hidayat, “Buku Pintar Investasi Syariah” (2011:101) 

 

2.4.8 Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah 

 Menurut Hidayat (2011:102) mekanisme operasional dalam reksadana 

syariah antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem 

wakalah, sedangkan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan 

dengan system mudharabah. 

 Dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer 

investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksadana. Investor secara kolektif 

kemudian memiliki hak atas hasil investasi dalam tersebut dan juga menanggung 

risiko kerugian. Investor yang telah memberikan dananya akan mendapatkan 

jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank 

kustodian sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. 

 Sebagaimana akad mudharabah, dalam reksadana ini tidak ada jaminan 

atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pembagian keuntungan antara 

pemodal atau sahib al-mal (yang diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna 

investasi didasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan dan manajer 

investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang 

dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. 

 Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga 

manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang 

mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal 

min al-haram). Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah 

dapat berasal dari: 

1. Saham (dividen, rights, dan capital gain). 
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2. Obligasi yang sesuai dengan syariah (bagi hasil yang diterima secara 

periodic dari laba emiten). 

3. Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syariah (bagi hasil yang 

diterima dari issuer). 

4. Deposito (bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah). 

Atas jasanya dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif 

tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa 

yang dihitung atas presentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana 

syariah. 

2.4.9 Keuntungan Reksadana Syariah 

Berdasarkan http://perlutahu.org/beragam-keuntungan-di-reksa-dana-

syariah/ 

dibandingkan sistem konvensional, keuntungan reksa dana syariah yang 

dihasilkan pemilik modal umumnya lebih tinggi dan terus mengalami kenaikan 

setiap tahunnya. Baik itu dari jenis investasi pendapatan tetap maupun jenis 

campuran. Kondisi ini disebabkan karena pada reksa dana konvensional memiliki 

resiko penurunan nilai unit penyertaan (UP) yang lebih tinggi daripada reksa dana 

syariah. Namun demikian, yang harus tetap diingat adalah sebagai suatu produk 

investasi, reksa dana syariah juga tidak luput bila sewaktu-waktu akan mengalami 

kerugian. 

Oleh sebab itu, sebelum menjatuhkan pilihan pemilik modal harus 

bersikap hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan antara lain meneliti terlebih dahulu beragam produk investasi yang 

ditawarkan, kemampuan manajer investasi dalam mengelola dana, kriteria produk, 

dan biaya-biaya yang dibebankan (contohnya, biaya pembelian dan penjualan 

kembali, imbalan jasa manajer investasi, dan imbalan jasa kustodian). Dengan 

pengambilan suatu keputusan yang tepat berdasarkan analisa dan penelitan 

sebelumnya, diharapkan keuntungan reksa dana syariah dapat diraih dengan 

maksimal. Berikut ini beberapa keuntungan reksa dana syariah: 
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1. Membutuhkan modal dan biaya rendah 

Investasi melalui reksa dana syariah meski hanya memiliki modal sangat 

kecil (rendah) sekalipun, tetap akan dikelola secara profesional. Selain itu, 

biaya transaksi di reksa dana syariah juga sangat rendah jika dibandingkan 

dengan melakukan transaksi langsung di bursa saham. Hal ini karena biaya 

transaksi ditanggung bersama oleh para pemegang UP. 

2. Beragam akses dan diversifikasi investasi 

Dengan adanya beragam akses investasi, reksa dana syariah menjadi 

pilihan investasi yang efektif dan aman, karena melalui dana kolektif yang 

terkumpul dapat melakukan investasi pada saham bernilai tinggi. Selain 

itu, juga tersedia banyak bentuk investasi, seperti saham, obligasi, dan 

sebagainya. 

3. Kemudahan investasi dan transparansi 

Kemudahan investasi ini tercermin melalui kemudahan pelayanan dalam 

pembelianmaupun penjualan kembali UP. Disamping itu, para investor 

juga dapat melakukan kegiatan reinvestasi sehingga akan menambah 

jumlah UP.Umumnya pihak reksa dana syariah secara transparansi 

menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan portofolio, 

sehingga pemegang UP dapat mengetahui dan memantau keuntungan, 

biaya, dan resikonya. 

4. Likuiditas 

Salah satu keuntungan reksa dana syariah terpenting adalah kemudahan 

dalam berinvestasi, seperti kemudahan mencairkan saham setiap saat 

sesuai dengan ketetapan dan kebijakan yang telah dibuat masing-masing 

reksa dana. 

5. Jaminan halal 

Kebijakan investasi reksa dana syariah adalah berbasis instrumen investasi 

dengan cara-cara pengelolaan yang dilakukan dengan halal. Oleh karena 

itu, bagi masyarakat muslim yang ingin berinvestasi di reksa dana syariah 

tidak perlu lagi merasa kuatir terhadap permasalahan yang menyangkut 

kehalalan. Hal ini karena semuanya telah diatur oleh Dewan Syariah 
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Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai kepastian halal 

berinvestasi di reksa dana syariah. 

 

2.4.10 Risiko Reksadana Syariah 

 Menurut http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/reksadana-syariah/ 

selain berinvestasi dengan reksadana syariah dapat memunculkan berbagai risiko. 

Beberapa risiko yang mungkin muncul adalah sebagai berikut: 

1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan 

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

surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolia reksadana tersebut. 

2. Risiko Likuiditas 

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika 

sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) 

atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami 

kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. 

3. Risiko politik dan ekonomi 

Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat mempengaruhi kinerja bursa 

dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan 

terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki 

reksadana. 

4. Risiko Pasar 

Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi 

sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Terjadinya fluktuasi di pasar 

efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika 

terjadi koreksi atau pergerakan negatif. 

5. Risiko Inflasi 

Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return 

investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksa dana bisa 

jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (loss of 

purchasing power). 
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6. Risiko Nilai Tukar 

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio 

yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas 

yang termasuk foreign invesment setelah dilakukan konversi dalam mata 

uang domestik. 

7. Risiko Spesifik 

Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Disamping 

dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko 

sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja 

perusahaannya sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan 

mengalami default, tidak dapat membayar kewajibannya. 

 

2.5 Suku Bunga Bank Indonesia 

 Suku bunga Bank Indonesia merupakan alat kontrol moneter dalam 

mengatur roda perekonomian negara. Dengan mengendalikan tingkat suku 

bunganya, Bank Sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, 

sehingga dapat mengatur laju inflasi negara. 

 Dalam kaitannya dengan industri pasar modal, suku bunga Bank Indonesia 

merupakan salah satu instrumen yang dijadikan sebagai pengalokasian dana 

khusunya instrumen yang berjangka waktu panjang. Selain itu, suku bunga Bank 

Indonesia merupakan instrumen yang bebas risiko, akan tetapi tingkat keuntungan 

yang diberikan juga relatif kecil. 

 Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja suatu portofolio, rata-rata tingkat 

bunga bebas risiko (risk free rate) juga diperhitungkan, dalam hal ini tingkat suku 

bunga bebas risiko adalah suku bunga Bank Indonesia. 

 

2.6 Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

2.6.1 Pengertian Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

 Net Asset Value (NAV) atau Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan alat 

ukur kinerja reksadana. Nilai aktiva bersih berasal dari nilai portofolio reksdana 

yang bersangkutan. Seperti kita ketahui bahwa aktiva atau kekayaan reksadana 
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dapat berupa kas, deposito, SBPU, SBI, surat berharga komersial, saham, obligasi, 

right, dan efek lainnya. NAB adalah total nilai investasi dank as yang dipegang 

(uninvested) dikurangi biaya-biaya hutang dari kegiatan operasional yang harus 

dibayarkan. 

 Menurut Iman (2008:128), NAB merupakan nilai pasar wajar (fair market 

value) suatu efek dan kekayaan lain dari reksadana dikurangi dengan kewajiban 

(utang). NAB merupakan salah satu tolok-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 (dimliki investor) pada saat 

tersebut. 

 

2.6.2 Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan 

 Dalam perhitungan NAB per unit penyertaan terlebih dahulu dihitung hasil 

dari NAB. 

NAB = Nilai Aktiva – Total Kewajiban 

 Sedangkan untuk menghitung NAB per unit penyertaan bisa dilakukan 

dengan cara membagi total unit penyertaan yang diterbitkan. 

  NAB per unit =    Total Aktiva Bersih 

      Total Unit Penyertaan Saham yang Diterbitkan    

 

2.7 Tingkat Pengembalian dan Risiko 

 Salah satu tolak ukur kinerja suatu reksadana adalah dengan melihat 

besarnya risiko dan keuntungan yang dihasilkan dari reksadana tersebut. Hukum 

investasi dari dahulu hingga sekarang belum berubah, yaitu high risk, high return. 

Seseorang yang menginginkan tingkat keuntungan yang tinggi, harus menghadapi 

risiko yang tinggi pula, begitupun sebaliknya.  

 Dalam investasi dengan tingkat keuntungan yang tinggi di masa lalu, 

belum tentu mencerminkan bahwa akan memperoleh keuntungan pula di masa 

yang akan datang. Di reksadana kinerja sebelumnya, bukannya jaminan untuk 

hasil di kemudian hari. Hasil untuk setiap reksadana hanya untuk 
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mengindikasikan  kinerja pada periode saat itu juga, bukan untuk di masa yang 

akan datang. Jadi, investor yang beranggapan bahwa reksadana yang memiliki 

return tinggi di masa lalu dan akan tinggi lagi di kemudian hari, maka investor 

tersebut akan mengalami kerugian. 

 

2.7.1 Tingkat Pengembalian 

 Pada dasarnya tingkat pengembalian yang diharapkan investor merupakan 

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

distribusi probabilitas tingkat keuntungan sebagai faktor penimbangan, perumusan 

expected return dari suatu investasi. Karena data yang diolah merupakan Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) maka untuk menghitung rasio tingkat pengembaliannya 

(return) adalah seperti yang dirumuskan sebagai berikut: 

1
1





NABt

NABtNABtRi    harianRibulananRi  

Dimana: 

Ri  =  actual return dari reksa dana i  

NABt  = nilai aktiva bersih reksa dana pada hari ke t 

NABt-1 = nilai aktiva bersih reksa dana pada hari ke t-1 

 

2.7.2 Risiko 

Risiko dari suatu investasi diukur dari besarnya nilai penyebaran 

(variance) atau standar deviasi dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Makin 

besar tingkat penyebaran, maka investasi tersebut juga makin berisiko. Tingkat 

risiko reksadana diukur menggunakan standar deviasi (SD) yaitu nilai yang 

tersebar disekitar rata-rata, seperti yang dirumuskan sebagai berikut: 

1
)( 2

2




 



n
RiiR
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Dimana: 
2  =  variance 

   =  standard deviation 

n-1 =   jumlah hari dikurangi satu 

 Konsep indeks kinerja menurut Jack Treynor adalah didasarkan pada 

adanya systematic risk, yang diukur dengan koefisien beta portofolio, bukan 

berdasarkan total risiko (yang ukurannya adalah standard deviation). Untuk 

menggunakan ukuran Treynor, pertama kali harus dikalkulasi karakter garis 

regresi untuk dapat menentukan besarnya beta (Siahaan, 2006).   

푅 	= 훼 + 훽.푅  + 휀  

Dimana: 

푅 	 = Return saham 

훼 = Konstanta yang merupakan titik potong garis regresi dengan sumbu    

vertikal 

훽 = Slope garis regresi 

푅   = Return pasar 

휀   = Standard error 

2.8 Penilaian Kinerja Portofolio 

 Tujuan penilaian kinerja portofolio adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis apakah portofolio yang dibentuk telah dapat meningkatkan 

kemungkinan tercapainya tujuan investasi, sehingga dapat diketahui portofolio 

mana yang memiliki kinerja yang lebih baik jika ditinjau dari return dan risk 

masing-masing portofolio. Selanjutnya dapat dilakukan perubahan terhadap 

saham-saham yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa bahwa portofolio 

tersebut tidak lagi sesuai dengan preferensi risiko investasi. 

 Terdapat dua metode pengukuran kinerja reksadana dengan memasukkan 

unsur risiko, yang sering digunakan yakni metode Sharpe dan metode Treynor. 

1. Sharpe Method 

Pengukuran dengan metode Sharpe didasarkan atas apa yang disebut premium 

atas risiko atau risk premium. Risk premium adalah perbedaan (selisih) antara rata-
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rata kinerja yang dihasilkan oleh reksadana dengan rata-rata kinerja investasi yang 

bebas risiko (risk free assets). Dalam pembahasan ini, investasi tanpa risiko 

diasumsikan merupakan tingkat bunga rata-rata dari Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI). Pengukuran Sharpe diformulasikan sebagai ratio risk premium terhadap 

standar deviasinya. 

it
RftRitSi


)( 


 

Dimana: 

Si  =  Sharpe index reksadana i pada waktu t 

Rit  = Expected return investasi 

Rft  = Risk free return  

 i  =  Standar deviasi reksadana i pada waktu t 

Standar deviasi ( ) merupakan risiko fluktuasi reksadana yang dihasilkan 

karena berubah-ubahnya laba yang dihasilkan dari sub-periode lainnya selama 

seluruh periode. Dalam teori portofolio, standar deviasi merupakan “risiko total” 

yang merupakan penjumlahan dari “risiko pasar” (systematic/market risk) dan 

ansystematic risk. 

Dengan membagi risk premium dengan standar deviasi, Sharpe mengukur 

risk premium yang dihasilkan perunit risiko yang diambil. Pengertiannya sebagai 

berikut. Investasi pada SBI tidak mengandung risiko dengan kinerja investasi 

tertentu. Investasi pada reksadana mengandung risiko sehingga diharapkan 

memberikan hasil investasi lebih besar daripada kinerja investasi bebas risiko. 

Sharpe mengukur seberapa besar penambahan hasil investasi yang diperoleh (risk 

premium) untuk tiap unit risiko yang diambil. Makin tinggi nilai rasio Sharpe, 

makin baik kinerja reksadana.  

 

2. Treynor Method 

Pengukuran dengan metode Treynor juga didasarkan atas risk premium seperti 

halnya yang dilakukan Sharpe, namun dalam metode Treynor digunakan pembagi 

beta (b) yang merupakan risiko fluktuasi relatif terhadap risiko pasar. Beta dalam 

konsep CAPM merupakan risiko sistematik (juga merupakan risiko pasar atau 
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market risk). Beta diperoleh dengan metode regresi linear. Pengukuran dengan 

metode Treynor diformulasikan sebagai berikut: 

it
RftRitTi


)( 

  

Dimana: 

T =  Treynor index reksa dana i pada waktu t 

i  =  beta reksa dana i pada waktu t 

Rit  = Expected return investasi 

Rft  = Risk free return 

 

Pengukuran kinerja dengan model Sharpe dan Treynor bersifat 

komplementer (pelengkap) satu sama lainnya karena memberikan informasi yang 

berbeda. Portofolio reksadana yang tidak terdiversifikasi akan mendapat peringkat 

yang tinggi untuk Treynor namun peringkatnya lebih rendah untuk pengukuran 

Sharpe. Portofolio reksadana terdiversifikasi dengan baik akan mempunyai 

ranking yang sama untuk kedua jenis pengukuran. Perbedaan peringkat pada 

kedua pengukuran di atas menunjukkan perbedaan baik buruknya diversifikasi 

portofolio tersebut relatif terhadap portofolio sejenis. Oleh karenanya, kedua 

pengukuran tersebut sebaiknya dilakukan bersama. Seperti halnya metode Sharpe, 

semakin tinggi nilai rasio Treynor, makin baik kinerja reksadana. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

1. Arman Alimuddin (2007) dengan judul jurnalnya yaitu Analisis 

Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Syariah dengan Reksadana 

Saham Konvensional pada PT. Danareksa (Persero).  

Melakukan penelitian pada PT. Danareksa terhadap Reksadana Saham 

Syariah (Danareksa Syariah Berimbang) dan Reksadana Saham 

Konvensional (Danareksa Mawar) pada periode Januari 2003 sampai 

dengan Juni 2006, didapatkan hasil sebagai berikut: Besarnya kinerja 

Reksadana Saham Syariah dengan menggunakan metode Sharpe adalah 
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sebesar 0.2449. Besarnya kinerja Reksadana Saham Konvensional dengan 

menggunakan metode Sharpe adalah sebesar 0.3566. Hasil pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji beda dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara Reksadana Saham Konvensional 

dengan Reksadana Saham Syariah dengan hasil signifikan pada level of 

confidence 95% untuk periode Januari 2003 sampai dengan Juni 2006. 

2. Cahyaningsih, dkk., (2007) dengan judul jurnalnya yaitu Perbandingan 

Kinerja Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional pada 

Reksadana Syariah maupun Konvensional yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Dalam penelitiannya menggunakan sampel reksa dana bulan Januari 2004 

sampai bulan Desember 2006. Sampel reksa dana syariah untuk tahun 

2004 (52 sampel), 2005 (85 sampel), dan 2006 (118 sampel). Sampel reksa 

dana konvensional untuk tahun 2004 (411 sampel), 2005 (718 sampel), 

dan 2006 (909 sampel). Pengujian hipotesis pertama dengan independent 

sample t-test pada tahun 2004 dan 2005, menunjukkan hasil bahwa semua 

nilai probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak atau varians return reksa dana 

syariah dan return reksa dana konvensional adalah tidak identik atau tidak 

sama, kecuali tahun 2006. Pengujian hipotesis keempat dengan 

independent sample t-test pada tahun 2004 menunjukkan hasil bahwa nilai 

probabilitas  < 0.05, maka Ho ditolak atau varians risiko reksa dana 

syariah dan risiko reksa dana konvensional adalah tidak identik atau tidak 

sama, namun pada tahun 2005 dan 2006 menunjukkan hasil yang 

berkebalikan. Berdasarkan statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa 

pada periode bullish yaitu tahun 2004, 2005, dan 2006, return dan risiko 

reksa dana syariah di bawah return dan risiko reksa dana konvensional, 

kecuali tahun 2006, dengan asumsi variabel lain konstan. Pengujian 

hipotesis kedua pada tahun 2004, reksa dana konvensional memiliki 

kinerja yang lebih unggul daripada kinerja reksa dana syariah hampir 

diseluruh kriteria kecuali indeks MM. Pada tahun 2005, reksa dana syariah 

memiliki kinerja yang lebih unggul daripada kinerja reksa dana 
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konvensional diseluruh kriteria indeks. Pada tahun 2006, reksa dana 

konvensional memiliki kinerja yang lebih unggul daripada kinerja reksa 

dana syariah diseluruh kriteria indeks. Pengujian hipotesis ketiga 

berdasarkan model Jensen, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2004 dan 

2006 kinerja reksa dana konvensional lebih baik daripada kinerja reksa 

dana syariah. Pada tahun 2005 kinerja reksa dana syariah lebih baik 

daripada kinerja reksa dana konvensional. Pengujian hipotesis keempat 

pada tahun 2004 dan 2006, dengan model Treynor dan Mazuy, terhadap 

security selection ability menunjukkan bahwa kinerja manajer portofolio 

reksa dana konvensional lebih baik daripada kinerja manajer portofolio 

reksa dana syariah, kecuali tahun 2005. Pengujian terhadap market timing 

ability pada tahun 2004 dan 2006 menunjukkan bahwa kinerja manajer 

portofolio reksa dana konvensional lebih baik daripada kinerja manajer 

portofolio reksa dana syariah, kecuali tahun 2005. 

3. Abdullah, Hassan, dan Mohamad (2002) dengan judul jurnalnya yaitu 

Investigation of Performance of Malaysian Islamic Unit Trust Funds 

pada Kuala Lumpur Stock Exchange. 

Memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap industri reksa dana 

meskipun hanya pada reksa dana Malaysia, dengan menganalisis 67 reksa 

dana Malaysia, meliputi 14 reksa dana syariah dan 53 reksa dana 

konvensional, dengan menggunakan berbagai macam pengukuran kinerja 

seperti Sharpe Ratio, The Modigliani Measure, dan The Information Ratio. 

Abdullah, dkk., (2002) menyimpulkan bahwa (1) kedua tipe reksa dana 

tersebut memiliki kinerja di bawah kinerja Kuala Lumpur Composite 

Index (KLCI) sebagai benchmark-nya, meskipun secara statistik tidak 

signifikan, (2) beta atau risiko reksa dana syariah Malaysia lebih rendah 

pada periode krisis daripada periode normal, (3) kinerja reksa dana syariah 

lebih baik daripada konvensional selama bear market, dan (4) kinerja 

reksa dana konvensional lebih baik daripada reksa dana syariah selama 

periode bull market. Abdullah, dkk., (2002) menyatakan bahwa reksa dana 

syariah lebih baik selama bear market daripada bull market dan 
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kesimpulan secara keseluruhan adalah reksa dana syariah di Malaysia 

mengikuti benchmark-nya, begitu juga reksa dana konvensional. 

4. Ullah Shah, Iqbal, dan Faizan Malik (2012) dengan judul jurnalnya 

yaitu Comparative Valuation between Islamic and Conventional Mutual 

Fund pada Hyderabad Stock Exchange.  

Memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap semua industri reksa 

dana pada Asosiasi Reksa Dana di Pakistan, dengan menganalisis 119 

reksa dana terbuka dan 15 reksa dana tertutup. Pada reksa dana terbuka 

diantaranya terdapat 93 reksa dana konvensional dan 31 reksa dana 

syariah. Pada reksa dana tertutup diantaranya terdapat 13 reksa dana 

konvensional dan dua reksa dana syariah. Dengan menggunakan berbagai 

macam pengukuran kinerja seperti Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jenson 

Alpha, Modigliani & Modigliani, Treynor-Mazuy Timing Model  dan 

Fama’s Decomposition Measures. Ullah Shah, dkk., (2012) . Dapat 

disimpulkan bahwa di Pakistan reksa dana syariah memiliki resiko yang 

lebih rendah dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Terlihat dari 

average return reksa dana syariah yang lebih besar apabila dibandingkan 

dengan market average return, sementara average return reksa dana 

konvensional lebih rendah apabila dibandingkan dengan market average 

return. 

  




