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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Pasar modal dalam era sekarang telah berkembang sangat pesat, karena 

pasar modal merupakan suatu alternatif bagi para pemodal untuk berinvestasi. 

Perkembangan pasar modal mempunyai peranan yang penting bagi kemajuan 

ekonomi nasional di Indonesia. Unsur yang terkait di dalam pasar modal ada 

dua, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang 

memerlukan dana (issuer) Perkembangan pasar modal Indonesia dalam 

menggalang dana mempunyai peranan yang penting untuk menunjang 

pembangunan nasional.  

     Dana masyarakat yang diperoleh dari pasar modal digunakan oleh banyak 

perusahaan lokal maupun perusahaan asing dengan tujuan salah satunya yaitu 

membiayai segala kegiatan operasional perusahaan. Dana yang bersumber dari 

masyarakat merupakan dana terpenting bagi kegiatan perusahaan dan 

merupakan ukuran keberhasilan perusahaan jika mampu membiayai operasinya 

dari sumber dana ini.  

     Keberadaan pasar modal sampai dengan saat ini telah memberikan banyak 

manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadapnya. Diantara 

banyak manfaat yang diberikan oleh pasar modal, manfaat yang dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai investor dengan skala kecil pada 

umumnya adalah pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka 
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panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber daya secara 

optimal, memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan 

masyarakat menengah, dan sebagai alternatif investasi yang memberikan 

potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui 

keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi  investasi. 

     Keterbukaan dalam melakukan investasi di pasar modal, para investor dapat 

menginvestasikan dananya pada sekuritas yang dikehendaki dan yang memiliki 

tingkat resiko yang dapat ditoleransi. Hal yang harus dicermati dalam 

melakukan investasi di pasar modal, setiap investor dapat memiliki return yang 

tinggi tetapi dapat juga memiliki tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu, 

investor harus memiliki strategi dalam berinvestasi pada sekuritas yang tepat 

dengan memiliki tingkat resiko yang dapat ditoleransi. 

     Bangkitnya ekonomi Islam menjadi fenomena yang menarik dan 

menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, sehingga pengembangan produk pasar modal yang berbasis syariah 

perlu ditingkatkan. Investasi di pasar modal yang berbasis syariah memiliki 

daya tarik tersendiri dibandingkan dengan investasi pada pasar modal yang 

berbasis konvensional, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang sebagian 

besar beragama islam, mereka dapat memenuhi kenyamanan dalam 

berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah. 

     Salah satu produk investasi pasar modal yang dianggap ideal oleh para 

investor mengingat tingkat keuntungan yang ditawarkan relatif cukup tinggi 

adalah Reksa Dana (unit trust, mutual fund, atau investment fund). Reksa Dana 
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merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya 

pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian 

untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai 

sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, 

mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki 

waktu dan pengetahuan yang terbatas.   

      Mekanisme kinerja Reksa Dana sebagai pengumpul pemodal adalah dari 

penjualan surat berharga dan pendistribusian kontribusi berupa deviden, capital 

gain dan peningkatan nilai aktiva bersih. Prinsip Reksa Dana dilakukan dengan 

menyebar investasi pada beberapa jenis alternatif investasi di Pasar Uang (surat 

berharga pasar uang dan surat berharga komersial) dan Pasar Modal (saham 

dan obligasi).  

     Reksa Dana dikelola oleh manajer investasi, yang sedikitnya terdiri dari dua 

manajer investasi yang berlisensi. Manajer investasi dalam menjalankan 

tugasnya akan secara terus menerus menganalisis dan mencari instrumen 

investasi yang dapat memberikan nilai wajar dengan hasil terbaik. Perusahaan 

akan mengemas dan memelihara seperangkat instrumen investasi untuk 

mengoptimalkan hasil. Cara mengemas dan mengelola portofolio ini disebut 

manajemen portofolio. 

     Perusahaan yang efeknya dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah hanya 

perusahaan yang jenis dan ruang lingkup kegiatannya sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam yakni perusahaan yang digolongkan halal  oleh Dewan Syariah 

Nasional. Saham perusahaan perbankan konvensional, asuransi konvensional, 
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perusahaan makanan yang tergolong haram, consumer product (minuman 

keras), perusahaan perjudian, dan saham yang tergolong subhat seperti saham 

industri perhotelan tidak dibeli oleh Reksa Dana Syariah. Hal inilah yang 

membuat reksa dana syariah berbeda dalam hal produk, jasa dan kegiatan 

usaha dengan Reksa Dana Konvensional. 

     Salah satu persoalan yang dihadapi perusahaan sekuritas dalam mengelola 

aset Reksa Dana yang berbasis konvensional maupun syariah adalah memilih 

jenis instrumen yang akan dibeli, jumlah dan timing yang tepat. Tidak ada yang 

pasti dalam penilaian portofolio di pasar modal, karena setiap efek mempunyai 

karakteristik dan faktor tersendiri yang mempengaruhi fluktuasi efek tersebut, 

sehingga keahlian manajer investasi dalam menerapkan nilai wajar portofolio 

dan menentukan portofolio yang akan diinvestasikan dalam Reksa Dana adalah 

keunggulan tersendiri bagi kinerja Reksa Dana yang bersangkutan. 

     PT. Batavia Prosperindo Asset Management, atau lebih dikenal dengan 

BPAM merupakan anak perusahaan dari PT Batavia Prosperindo Sekuritas 

yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola portofolio investasi nasabah 

sejak tahun 1996, dengan modal dasar sebesar Rp 120 miliar. BPAM 

menyediakan beragam layanan pengelolaan dana dalam bentuk Reksa Dana 

Terbuka yaitu: Reksa Dana Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, dan 

Saham, serta Reksa Dana Terproteksi, dan juga pengelolaan dana untuk 

investor secara bilateral dan eksklusif dalam bentuk Konvensional maupun 

Syariah, dengan pilihan denominasi Rupiah dan US Dollar. 
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     Salah satu Reksa Dana Saham Syariah yang ditawarkan oleh BPAM adalah 

Batavia Dana Saham Syariah (BATAVIA DANA-SYARIAH) dimana produk 

tersebut merupakan pengembangan dari Reksa Dana Saham yang ditawarkan 

oleh BPAM sebelumnya yaitu Batavia Dana Saham (BATAVIA DANA). 

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat perbandingan total NAB Reksa Dana 

BATAVIA DANA-SYARIAH dan BATAVIA DANA yang mengalami 

fluktuasi dari tahun 2008 sampai dengan 2012.  

Gambar 1.1  Perbandingan Total NAB BATAVIA DANA-SYARIAH 

DAN BATAVIA DANA Tahun 2008-2012 

Sumber: PT Batavia Prosperindo Asset Management, diolah. 

     Pada Gambar 1.1 tersebut, terlihat perbedaan trend pertumbuhan dan 

penurunan total nilai aktiva bersih yang dialami oleh Reksa Dana BATAVIA 

DANA-SYARIAH dengan Reksa Dana BATAVIA DANA pada periode 

tertentu. Terdapat beberapa titik pertumbuhan maupun penurunan yang 

berbeda pada tahun tertentu diantara kedua produk Reksa Dana tersebut, 

misalnya pada tahun 2010-2011 Reksa Dana BATAVIA DANA-SYARIAH 
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mengalami penurunan, sedangkan Reksa Dana BATAVIA DANA mengalami 

kenaikan yang sangat tajam. Hal tersebut juga terjadi pada tahun selanjutnya 

dimana.pada tahun 2011-2012, Reksa Dana BATAVIA DANA-SYARIAH 

mengalami kenaikan, sedangkan Reksa Dana BATAVIA DANA mengalami 

penurunan.  

     Dengan demikian, diperlukan suatu cara/alat untuk mengukur, 

menganalisis, serta membandingkan kinerja Reksa Dana. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang 

perbandingan kinerja Reksa Dana, dengan judul “Perbandingan Kinerja Reksa 

Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional Pada PT Batavia Prosperindo 

Asset Management Periode 2008-2012”. 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja Reksa Dana Syariah dengan Reksa 

Dana Konvensional pada PT Batavia Prosperindo Asset Management 

dilihat dari return dan resiko tahun 2008-2012? 

2. Bagaimana perbedaan kinerja Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana 

Konvensioal dilihat dari metode Risk Adjusted pada PT Batavia 

Prosperindo Asset Management tahun 2008-2012? 
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C. Batasan Penelitian 

     Untuk menghindari keluasan masalah, maka penulis membatasi penelitian 

pada perbandingan kinerja Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah 

(BATAVIA DANA-SYARIAH) dengan Reksa Dana Batavia Dana Saham 

(BATAVIA DANA) pada PT Batavia Prosperindo Asset Management, dimana 

untuk menilai apakah terdapat perbedaan kinerja Reksa Dana BATAVIA 

DANA-SYARIAH lebih dengan kinerja Reksa Dana BATAVIA DANA 

(konvensional) dilihat dari faktor return yang disertai dengan resiko secara 

bersamaan. Penulis juga menggunakan metode Risk Adjusted (Sharpe Index, 

Treynor Index, dan Jensen’s Alpha) untuk menggambarkan perbedaan kedua 

kinerja Reksa Dana tersebut. Penulis dalam hal ini hanya terbatas pada ruang 

lingkup perbandingan  Reksa Dana BATAVIA DANA-SYARIAH dengan 

Reksa Dana BATAVIA DANA pada tahun 2008 - 2012. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja Reksa Dana Syariah dengan Reksa 

Dana Konvensional pada PT Batavia Prosperindo Asset Management 

dilihat dari return dan resiko tahun 2008-2012. 

2. Untuk mendeskripsikan perbedaan kinerja Reksa Dana Syariah dengan 

Reksa Dana Konvensional dilihat dari metode Risk Adjusted (Sharpe 

Index, Treynor Index, dan Jensen’s Alpha) pada PT Batavia Prosperindo 

Asset Management tahun 2008-2012. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebagai manajer investasi dalam hal ini adalah PT Batavia 

Prosperindo Asset Management, diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

Reksa Dana, melalui pengembangan strategi yang baik dalam melakukan 

seleksi saham yang efisien dan alokasi dana yang efektif supaya kinerja 

Reksa Dana melebihi kinerja pasarnya. 

2. Bagi Investor 

Investor diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai perbandingan 

kinerja dan prospek Reksa Dana Syariah (BATAVIA DANA-SYARIAH) 

dan Reksa Dana Konvensional (BATAVIA DANA) terkait dengan 

keputusan untuk berinvestasi atau tidak berinvestasi pada Reksa Dana 

Syariah (BATAVIA DANA-SYARIAH) dan Reksa Dana Konvensional 

(BATAVIA DANA). 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Memberikan dukungan teori yang berkaitan dengan perbandingan 

kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional. 

b) Menjadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk mengkaji dan 

meneliti lebih jauh lagi berkaitan dengan Reksa Dana. 


