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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

    Suciningtyas (2009) melakukan penelitian mengenai perbandingan kinerja 

Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional pada PT. Danareksa 

Investment Management selama tahun 2005-2007. Alat analisis pada penelitian 

ini menggunakan perhitungan return dan resiko serta menggunakan metode 

risk adjusted. Dengan alat uji hipotesis menggunakan uji beda t sampel 

berpasangan (paired sample t-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja reksa dana syariah maupun konvensional memang berbeda, namun 

tidak signifikan. 

     Ratnawati dan Khairani (2012) melakukan penelitian mengenai 

perbandingan kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional 

secara umum dengan sampel penelitian reksa dana pendapatan tetap syariah 

maupun konvensional dan reksa dana campuran syariah maupun konvensional 

selama tahun 2006-2009. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan 

perhitungan return dan resiko serta menggunakan metode risk adjusted. 

Dengan alat uji hipotesis menggunakan uji beda t sampel bebas (independent 

sample t-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja reksa dana syariah 

maupun konvensional memang berbeda, namun tidak signifikan.  
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B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja 

Kinerja (performance) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi 

dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. 

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta 

kelemahan suatu perusahaan. Sedangkan, kinerja keuangan adalah 

gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu di raih oleh perusahaan pada 

periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur 

perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data 

keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan (Siegel dan Joek, 2000: 

16). 

2. Reksa Dana 

     Reksa dana berasal dari kata “Reksa” yang berarti jaga atau pelihara 

dan kata “Dana” berarti uang. Sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai 

kumpulan uang yang dipelihara. Reksa Dana adalah wadah yang 

dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 

selanjutnya diinvenstasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi 

(UU PM No.8/ Tahun 1995, pasal 1 ayat 27 dalam Darmadji dan Hendy, 

2006: 210). 

     Menurut Sapto Rahardjo (2004: 2) Reksa Dana adalah suatu kumpulan 

dana dari masyarakat, pihak pemodal atau pihak investor untuk kemudian 
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dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis 

portofolio investasi efek atau produk keuangan lainnya. 

     Diluar negeri, terdapat bermacam istilah yang digunakan untuk Reksa 

Dana. Di Inggris, Australia, dan Malaysia dikenal dengan sebutan Unit 

Trust dan di Amerika Serikat, Reksa Dana dikenal dengan istilah Mutual 

Fund.Amerika baru mengenal Reksa Dana pada tahun 1920 Reksa Dana 

pertama kali di Amerika yaitu Massachusetts Investor Trust pada tahun 

1924. Reksa Dana pertama kali sudah diperkenalkan di Belgia sejak tahun 

1822 dalam bentuk Reksa Dana tertutup (closed–end fund) dan kemudian 

menyebar ke Inggris dan Skotlandia pada sekitar tahun 1860-an. Reksa 

Dana di Jepang lebih dikenal dengan Investment Trust istilah tersebut juga 

digunakan oleh Reksa Dana di Malaysia. Prinsip Investment Trust di 

Jepang telah dikenal sejak tahun 1937 akan tetapi perkembangannya 

terhenti seiring dengan terjadinya Perang Dunia II.  

     Perkembangan Reksa Dana di India pada tahun 1964 dimulai denga 

terbitnya Unit Trust Of India (UTI). Reksa Dana di Perancis lebih dikenal 

dengan UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities). Di Australia Reksa Dana dikenal dengan Unit Trust mulai 

dikenal pada tahun 1930 akan tetapi perkembangan Reksa Dana di 

Australia berkembang pesat dimulai pada tahun 1983.Di negara tetangga, 

Malaysia, Reksa Dana dimulai pada tahun 1968 yang dikenal dengan Unit 

Trust.  
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     Di Indonesia reksa dana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976 

merupakan sebuah instrumen investasi tambahan yang dikeluarkan oleh 

manajer investasi. Di Indonesia Reksa Dana cukup berkembang pesat 

Sakarena sejak Juli 1996 sampai Desember 1997 sudah ada 76 Reksa 

Dana.Dimana perkembangan tersebut cukup fantastik dan merupakan 

pertumbuhan yang baik.Pada tahun 1976 muncul Reksa Dana pertama kali 

yaitu PT. Danareksa dimana perusahaan ini dapat menerbitkan sertifikat 

yang dikenal dengan sertifikat Danareksa I dan II. Pada tahun 1995 berdiri 

sebuah reksa dana tertutup yaitu PT. BDNI Reksa Dana yang selanjutnya 

berkembang pada tahun 1996. 

     Definisi yang telah diuraikan sebelumnya yang terdiri dari beberapa 

pengertian dapat dilihat Reksa Dana mempunyai beberapa karakteristik 

yaitu: 

a) Kumpulan dan pemilik, dimana pemilik Reksa Dana adalah berbagai 

pihak dari perorangan dan lembaga yang menginvestasikan atau 

memasukan dananya ke Reksa Dana dengan berbagai variasi.  

b) Reksa Dana dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi yang 

sebagai lembaga harus mempunyai izin perusahaan untuk mengelola 

dana, dimana izin tersebut diperoleh dari Bapepam (Badan 

Pengawasan Pasar Modal) bagi perusahaan yang bergerak dan 

berusaha di Indonesia. Perusahaan tersebut harus mempunyai orang 

yang mempunyai izin sebagai pengelola dana.  
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c) Diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan instrument investasi. 

Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut diinvestasikan ke 

dalam instrument investasi seperti rekening Koran, deposito, surat 

utang jangka pendek, surat utang jangka panjang, obligasi dan efek 

saham maupun efek yang beresiko tinggi seperi opsi, future, dan 

sebagainya. Manajer Investasi melakukan investasi pada masing-

masing instrument tersebut mempunyai besaran yang sering disebut 

alokasi asset yang berbeda–beda sesuai dengan perhitungan manajer 

investasi untuk mencapai tujuan investasi yaitu tingkat pengembalian 

yang diharapkan.  

d) Reksa Dana merupakan investasi jangka menengah dan 

panjang.Jangka menengah dan jangka panjang merupakan reflekasi 

dari investasi Reksa Dana, karena umumnya Reksa Dana melakukan 

investasi kepada instrument investasi jangka panjang seperti obligasi 

dan saham. Dengan karakteristik ini Reksa Dana tidak dapat dianggap 

sebagai saingan dari deposito produk perbankan. 

e) Reksa Dana merupakan produk investasi yang beresiko.Beresikonya 

Reksa Dana karena harga instrument portofolionya yang berubah 

setiap waktu. Resiko Reksa Dana juga terkadang terjadi karena tidak 

kesengajaan, misalkan ada dana tunai yang masuk ke Reksa Dana dan 

Manajer Investasinya sedang rapat seharian dan lupa memasukan 

penempatan dana sehingga tingkat pengembalian reksa dana turun. 
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     Reksa dana merupakan sebuah instrumen yang menguntungkan bagi 

para investor. Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi di 

Reksa Dana yaitu: 

a) Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dalam 

melakukan investasi dapat melakukan diversifikasi investasi dalam 

Efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Dengan Reksa Dana, maka 

akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan 

memudahkan diversifikasi baik untuk instrument di pasar modal 

maupun pasar uang, artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis 

instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi.  

b) Reksa Dana dapat mempermudah para pemodal dalam berinvestasi di 

pasar modal. Dengan Reksa Dana dapat menentukan saham–saham 

yang baik, menentukan saham bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi 

membutuhkan keahlian dan pengetahuan tersendiri dalam menentukan 

saham. 

c) Berinvestasi dalam Reksa Dana dapat mengefisienkan waktu karena 

dengan reksa danapara investor tidak perlu repot–repot untuk 

memantau kinerja investasinya karena hal itu sudah diserahkan kepada 

manajer investasi untuk memantau perkembangan dan kinerja 

investasinya. 

     Investor yang membeli Reksa Dana akan mendapatkan keuntungan 

keuntungan yang berasal dari selisih pendapatan harga beli antara NAB 

(Nilai Aktiva Bersih) per unit pada awal pembelian dan tingkat NAB per 
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unit pada saat penjualan kembali Reksa Dana tersebut. Konsep Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai aktiva Reksa Dana setelah dikurangi 

nilai kewajiba  Reksa Dana tersebut. 

    Banyak pihak yang terkait dengan Reksa Dana (Rahardjo, 2004: 43) 

mulai dari proses pembentukan sampai proses pengelolaan, yaitu: 

a) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 

b) Perusahaan Manajer Investasi 

c) Sponsor Reksa Dana 

d) Bank Kustodian 

e) Pemasar Reksa Dana (agen penjual) 

f) Notaris 

g) Konsultan Hukum 

h) Akuntan Publik 

     Berikut ini adalah resiko yang akan dihadapi oleh investor yang akan 

berinvestasi di Reksa Dana (Utomo, 2010: 19). Resiko itu antara lain :  

a) Resiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan 

     Pailitnya perusahaan penerbit efek Pendapatan Tetap/tertundanya 

pembayaran bunga akibat kesulitan likuiditas penerbit efek 

Pendapatan Tetap. Hal ini mengakibatkan NAB per unit penyertaan 

turun secara signifikan. 
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b) Resiko Likuiditas 

     Penjualan kembali tergantung kepada likuiditas portfolio atau 

kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan 

menyediakan uang tunai. (Reksa Dana Terbuka). Bagi Reksa Dana 

Tertutup penjualan atau redemption dilakukan di bursa tempat saham 

Reksa Dana tercatat.  

c) Resiko Pertanggungan atas Kekayaan Reksa Dana 

     Bila terjadi hal – hal seperti wanprestasi oleh pihak yang terkait 

dengan Reksa Dana seperti bencana alam, kebakaran, serta kerusuhan 

akan mempengaruhi NAB per unit.  

d) Resiko Perubahan Politik Ekonomi 

     Perubahan kondisi politik dan ekonomi dapat mempengaruhi 

investasi pada Reksa Dana.  

e) Resiko  Penurunan Suku Bunga 

     Penerimaan bunga investasi Reksa Dana tergantung pada 

kemampuan Manajer Investasi dalam memilih jenis – jenis investasi 

yang menguntungkan serta kondisi Pasar Modal dan Pasar Uang di 

dalam dan luar negeri.  

f) Resiko Pertukaran Mata Uang 

     Investasi Reksa Dana pada mata  uang asing, memungkinkan 

terjadinya rugi kurs valuta asing yang menyebabkan penurunan NAB. 

 

 



17 
 

 
 

3. Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional 

     Menurut Suciningtyas (2009: 34) secara umum, dapat dideskripsikan 

perbedaan antar Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional 

sebagai berikut: 

a) Kelembagaan 

    Secara kelembagaan, Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana 

Konvensional memiliki ciri yang sama. Namun, dalam Reksa Dana 

Syariah terdapat lembaga yang bernama Dewan Pengawas Syariah 

yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah 

yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia. Tugas lembaga tersebut adalah melakukan 

screening (seleksi dan kualifikasi) terhadap produk-produk yang 

menjadi objek investasi Reksa Dana, apakah sesuai dengan  syariat 

atau tidak. Dengan demikian, tidak semua produk dapat menjadi objek 

investasi Reksa Dana, berbeda dengan Reksa Dana Konvensional 

yang berdasar pada keuntungan tanpa melihat halal tidaknya produk 

tersebut. 

b) Mekanisme Reksa Dana 

    Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional pada dasarnya 

memiliki mekanisme yang sama. Para investor dan manajer 

mengumpulkan sejumlah dana untuk melakukan investasi ke dalam  

berbagai produk investasi yang memerlukan modal besar, sedangkan 

keputusan untuk melakukan investasinya dipegang sepenuhnya oleh 
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manajer investasi yang lebih ahli dan berpengalaman. Selanjutnya, 

hasil keuntungan investasi tersebut dibagihasilkan diantara para 

investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang 

dimiliki. Namun, Reksa Dana Syariah tidak diperbolehkan melakukan 

tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti 

penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya. Selain itu, Reksa 

Dana Syariah di dalam investasinya tidak hanya bertujuan untuk 

mendapat 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. 

c) Hubungan investor dengan perusahaan 

     Aqad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan 

sistem mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja 

sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menuntut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung 

oleh pemegang modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian 

pihak pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal transaksi jual 
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beli, saham-saham dalam Reksa Dana Syariah dapat diperjual belikan. 

Saham-saham dalam Reksa Dana Syariah merupakan harta (maal) 

yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya 

unsur penipuan (gharar) dalam transaksi saham karena nilai saham 

jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and 

demand. Semua saham yang dikeluarkan Reksa Dana tercatat dalam 

administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan 

jelas. 

4. Kinerja Reksa Dana 

     Kinerja investasi pengelolaan Reksa Dana tercermin dari nilai aktiva 

bersih atau Net Asset Value atau disingkat NAB (Siamat, 2005: 498). Baik 

tidaknya kinerja investasi portofolio yang dikelola oleh manajer investasi 

dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi investasi yang dijalankan oleh 

manajer investasi yan bersangkutan. Perkembangan nilai investasi suatu 

Reksa Dana dapat dilihat dari peningkatan nilai aktiva bersihnya yang 

sekaligus merupakan nilai investasi yang dimiliki investor. Menghitung 

NAB per saham atau unit  penyertaan pada dasarnya merupakan tugas 

bank custodian. NAB Reksa Dana terbuka per saham dihitung setiap hari 

dan diumumkan kepada masyarakat. Sedangkan NAB Reksa Dana tertutup 

dihitung cukup hanya sekali seminggu. 

     Dalam menghitung NAB Reksa Dana dimasukkan semua biaya seperti 

biaya pengelolaan investasi oleh manajer investasi, biaya bank custodian, 

biaya akuntan publik dan biaya lainnya. Pembebanan biaya-biaya tersebut 
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selalu dikurangkan dari Reksa Dana setiap hari sehingga NAB yang 

diumumkan oleh bank custodian merupakan nilai investasi yang dimiliki 

investor. Nilai aktiva bersih Reksa Dana pada suatu periode dapat dihitung 

dengan menggunakan sebagai berikut (Siamat, 2005: 499): 

Total Nilai Aktiva Bersih pada periode tertentu: 

 

Nilai Aktiva Bersih per Unit: 

 

dimana: 

Total NAB = Jumlah NAB pada periode tertentu 

NAB per Unit = NAB per unit penyertaan pada periode tertentu 

     Istilah NAB tidak dapat dipisahkan dari Reksa Dana karena NAB 

merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu Reksa 

Dana. Besarnya NAB bisa berfluktuasi setiap hari tergantung dari perubahan 

nilai efek dalam portofolio. 

5. Tingkat Pengembalian (Return ) dan Resiko 

     Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

actual return yang sudah terjadi dan dihitung menggunakan data historis 

serta penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja. 
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Return juga dapat berarti expected return yang belum terjadi tetapi 

diharapkan akan terjadi di masa mendatang dan dihitung berdasarkan hasil 

actual return (Jogiyanto, 2010: 205).  

     Resiko didefinisikan sebagai the possibility of suffering harm or loss 

(The American Heritage Dictionary). Dalam konteks investasi, kondisi 

harm atau loss dapat berupa kondisi dimana investor menerima 

keuntungan yang lebih kecil dari yang disyaratkan karena resiko timbul 

dari kondisi ketidakpastian. Tingkat resiko Reksa Dana diukur 

menggunakan standar deviasi (SD) yaitu nilai yang tersebar disekitar rata-

rata. Semakin kecil nilai standar deviasi menunjukkan semakin rendahnya 

tingkat resiko Reksa Dana serta sebaliknya semakin besar nilai standar 

deviasi maka resiko Reksa Dana semakin besar (Kodrat dan Kurniawan, 

2010: 255). 

6. Metode Penilaian Kinerja Reksa Dana 

     Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja Reksa Dana Syariah 

dan Konvensional menggunakan metode composite (risk adjusted) 

measures dari kinerja portofolio, yang mempertimbangkan aspek return  

dan resiko dalam proses pengevaluasian. Metode yang digunakan yaitu: 

a) Sharpe Index 

     Sharpe Index merupakan ukuran kinerja portofolio yang 

dikembangkan oleh William Sharpe (1966). Pengukuran dengan 

metode Sharpe pada “Risk Premium”. Risk Premium adalah perbedaan 
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(selisih) antara rata-rata kinerja yang dihasilkan oleh Reksa Dana dan 

rata-rata kinerja investasi yang bebas resiko (risk free asset). 

b) Treynor Index 

     Treynor index merupakan ukuran kinerja portofolio yang 

dikembangkan oleh Jack Treynor (1965). Pengukuran Treynor pada 

dasarnya tidak berbeda dengan pengukuran Sharpe, hanya saja yang 

bertindak sebagai pembaginya adalah beta (β) yang merupakan resiko 

sistematik atau resiko pasar, dalam hal ini JII bagi indeks syariah dan 

LQ45 bagi indeks konvensional (Cahyaningsih, 2008 dalam Ratnawati 

dan Ningrum, 2012). 

c) Jensen Index atau Jensen’s Alpha (Alpha). 

     Model ini dibuat oleh Michael C. Jensen (1968), Jensen 

mengemukakan hasil penelitiannya terhadap 115 Reksa Dana dalam 

kurun waktu 1945-1964. Pengukuran dengan metode Jensen menilai 

kinerja Manajer Investasi didasarkan atas seberapa besar manajer 

investasi tersebut mampu memberikan kinerja diatas kinerja pasar 

sesuai resiko yang dimilikinya. 

7. BATAVIA DANA-SYARIAH dan BATAVIA DANA pada PT. Batavia 

Prosperindo Asset Management 

a) Batavia Dana Saham Syariah  

     Batavia Dana Saham Syariah (BATAVIA DANA-SYARIAH) 

adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang 

pada awalnya dibentuk dengan nama SI Dana Saham Syariah 
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dituangkan dalam Akta Nomor 48 tanggal 15 Juni 2007 dan kemudian 

nama Reksa Dana SI Dana Saham Syariah diubah menjadi Batavia 

Dana Saham Syariah pada Akta Adendum Nomor 30 tanggal 9 

Februari 2010. BATAVIA DANA-SYARIAH mulai ditawarkan 

kepada masyarakat pada tanggal 19 Juli 2007 dengan harga Rp 1.000,- 

(seribu Rupiah) per Unit Penyertaan dan penawaran dilaksanakan 

secara terus menerus hingga mencapai 1.175.000.000 (satu miliar 

seratus tujuh puluh lima juta) Unit Penyertaan.  

     Harga penyertaan setelah tanggal 19 Juli 2007 ditentukan sesuai 

dengan Nilai Aktiva Bersih portofolio BATAVIA DANA-SYARIAH 

pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi dapat 

sewaktu-waktu menambah jumlah Unit Penyertaan BATAVIA 

DANA-SYARIAH yang ditawarkan setelah mendapat persetujuan 

BAPEPAM. BATAVIA DANA-SYARIAH bertujuan untuk 

mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan 

memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada pemodal yang 

hendak mengikuti Syariah Islam. Kekayaan BATAVIA DANA-

SYARIAH akan diinvestasikan minimum 80% hingga maksimum 

100% dalam efek bersifat saham syariah dan maksimum 20% dalam 

efek bersifat obligasi syariah serta maksimum 20% dalam instrumen 

pasar uang syariah. 

Karakteristik Batavia Dana Saham Syariah (BATAVIA DANA-

SYARIAH): 
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1) Batasan investasi 

     BATAVIA DANA-SYARIAH tidak akan membeli saham 

yang diterbitkan oleh perusahaan yang jenis dan ruang lingkup 

kegiatan usahanya tidak sesuai dengan prinsip Syariah Islam, 

yaitu perusahaan yang memproduksi, memakai atau memberikan 

jasa-jasa yang tidak sesuai dengan Syariah Islam. 

2) Keberadaan dewan pengawas syariah- Dewan Syariah Nasional 

     Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan arahan 

kegiatan Manajer Investasi agar senantiasa sesuai dengan Syariah 

Islam. 

3) Tata cara investasi 

     Investasi dalam BATAVIA DANA-SYARIAH dilakukan 

dengan menghindari Gharar (resiko yang tidak wajar) dan Maysir 

(bersifat judi). 

4) Penyisihan pendapatan 

     Pendapatan yang tidak sesuai dengan Syariah Islam harus 

disisihkan dan akan dikeluarkan dari hasil investasi BATAVIA 

DANA-SYARIAH dalam bentuk shadaqah. Penyaluran shadaqah 

ini akan diaudit dan dilaporkan dalam laporan keuangan. 

5) Penyaluran zakat maal 

     Manajer Investasi menawarkan jasa untuk memotong dan 

meyalurkan Zakat maal para pemodal. 

 



25 
 

 
 

b) Batavia Dana Saham  

     Batavia Dana Saham (BATAVIA DANA) adalah Reksa Dana 

terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pada awalnya 

dibentuk dengan nama Bira Dana Saham dituangkan dalam Akta 

Nomor 1 tanggal 1 November 1996 dan kemudian nama Reksa Dana 

Bira Dana Saham diubah menjadi SI Dana Saham pada Akta 

Adendum Nomor 9 tanggal 4 Oktober 2001. Namun, nama Reksa 

Dana SI Dana Saham diubah kembali menjadi Batavia Dana Saham 

pada Akta Adendum Nomor 31 tanggal 9 Februari 2010. BATAVIA 

DANA mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 16 

Desember 1996 dengan harga Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit 

Penyertaan dan penawaran dilaksanakan secara terus menerus hingga 

mencapai 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.  

Harga penyertaan setelah tanggal 16 Desember 1996 ditentukan sesuai 

dengan Nilai Aktiva Bersih portofolio BATAVIA DANA pada akhir 

Hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi dapat sewaktu-

waktu menambah jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA yang 

ditawarkan setelah mendapat persetujuan BAPEPAM. BATAVIA 

DANA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang 

optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan 

yang memadai melalui investasi pada Efek Ekuitas dan Efek Hutang 

dan Instrumen Pasar Uang. Kekayaan BATAVIA DANA akan 

diinvestasikan minimum 80% hingga maksimum 100% dalam efek 
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bersifat saham dan maksimum 20% dalam instrumen pasar uang serta 

maksimum 20% dalam instrumen setara kas. 

8. Hubungan Return dan Resiko Terhadap Kinerja Reksa Dana 

     Hubungan return dan resiko terhadap kinerja Reksa Dana sangatlah 

krusial. Hal tersebut dikarenakan analisa pada return masa lalu dapat 

memprediksi return dan resiko di masa yang akan datang. Return masa 

lalu yang dimaksud adalah return rata-rata (average return) masa lalu 

yang dianggap akan terjadi lagi di masa datang atau bisa disebut menjadi 

expected return (Samsul, 2006: 362). 

     Di samping return, perlu diperhatikan juga tingkat resiko yang melekat 

pada setiap Reksa Dana. Dengan tingkat return yang sama, investor akan 

memilih Reksa Dana yang memiliki resiko lebih rendah atau dengan 

tingkat resiko yang sama, investor akan memilih Reksa Dana yang 

memiliki return  lebih tinggi. Investor yang tidak menghendaki resiko, 

lebih baik berinvestasi dalam deposito atau membeli Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI). Investasi di Reksa Dana selalu mengandung resiko 

sehingga investor mengendaki return yang lebih tinggi daripada tingkat 

bunga deposito atau SBI (Samsul, 2006: 362).  

 

C. Kerangka Pikir 

     Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perbandingan kinerja Reksa 

Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional tahun 2008-2012 pada satu 

manajemen pengelola yang sama, yaitu PT. Batavia Prosperindo Asset 
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Management. Analisis kinerja Reksa Dana Syariah dilakukan dengan 

menghitung tingkat return dan resiko pada produk Reksa Dana Batavia Dana-

Syariah, sedangkan kinerja Reksa Dana Konvensional dilakukan dengan 

menghitung tingkat return dan resiko pada produk Reksa Dana Batavia Dana. 

Analisis perbandingan kinerja antara kedua Reksa Dana tersebut untuk 

mengetahui kinerja Reksa Dana mana yang lebih baik yaitu dengan melakukan 

perangkingan dengan menggunakan metode Risk Adjusted (Sharpe Index, 

Treynor Index, Jensen Index). Kerangka piker penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

Gambar 2.1  Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis 

     Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin 

salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau 

kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan 

suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor 

yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Sehubungan dengan 

uraian di atas maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Diduga terdapat perbedaan kinerja Reksa Dana Syariah dengan Reksa 

Dana Konvensional pada PT. Batavia Proseperindo Asset Management 

dilihat dari return dan resiko tahun 2008-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 


