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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berdasarkan data dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 
tahun 2012 berada pada kisaran angka 6%. Hal ini berdampak pada bertambahnya 
jumlah populasi warga kelas menengah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2011 
sebanyak 56,5% dari 237 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 134 juta 
penduduk Indonesia merupakan kelas menengah. Hal ini mengalami pertumbuhan 
yang sangat pesat, karena pada tahun 2003 penduduk kelas menengah hanya 
sebesar 37,7% dari jumlah penduduk saat itu atau setara dengan 81 juta orang. 

 
Sumber : Kontan, 2012 

Gambar 1. Peta Konsumsi Kelas Menengah di Indonesia 
 

Secara makroekonomi, definisi dari penduduk kelas menengah adalah 
dengan mengambil rentang penghasilan tertentu dari pendapatan per kapita. 
Menurut ekonom dari Massachusetts Institute of Technology, Lester Thurow, 
mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam 
rentang 75% dan 125% dari median atau titik tengah pendapatan per kapita. 
Sedangkan ekonom dari New York University, William Easterly, menetapkan 
batasnya di atas 20% kelompok masyarakat termiskin dan di bawah 20% 
kelompok masyarakat terkaya. Bank Dunia mendefinisikan kelas menengah 
sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan atau pengeluaran per 
kapita per hari sebesar US$ 2 b hingga US$ 20. 

Di Indonesia peta konsumsi kelas menengah dikuasai untuk bidang 
tabungan dan investasi. Pada tahun 2011 pengeluaran untuk sektor tabungan dan 
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investasi sebesar US$ 85 miliar. Kemudian, McKinsey memperkirakan porsi 
pengeluaran kelas menengah di Indonesia untuk sektor tabungan dan investasi di 
tahun 2030 adalah sebesar US$ 565 miliar, dengan pertumbuhan tiap tahun 
10,5%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Sumber : Kontan, 2012 

Gambar 2. Perkiraan Pengeluaran Keluarga Indonesia 
 

Perkiraan pengeluaran keluarga Indonesia berdasarkan pendapatan per tahun 
hingga tahun 2030, dapat dilihat pada Gambar 2. Dapat dilihat pada penduduk 
kelas menengah yang memiliki pendapatan lebih besar dari 127 juta per tahun, 
lebih dari 50% pengeluarannya untuk sektor tabungan dan investasi. Hal ini 
membuka peluang untuk produk-produk investasi, baik untuk aset riil atau aset 
finansial semakin diburu banyak orang. 

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% sampai 6% per 
tahun, McKinsey Global Institute, lembaga konsultan internasional, 
memproyeksikan pada tahun 2030 akan ada tambahan sebanyak 90 juta orang 
kelas menengah yang baru. Dengan gambaran seperti itu, Indonesia memiliki 
potensi yang menarik untuk banyak sektor industri. Sektor industri yang 
diproyeksikan mengalami pertumbuhan dan profit tertinggi oleh McKinsey adalah 
bisnis dan jasa di bidang keuangan. Bisnis yang masuk dalam sektor ini adalah 
perbankan, non perbankan, investasi dan real estat. Diproyeksikan sektor ini akan 
mengalami akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 10,5% per tahun, dari 
nilai pasar hanya sebesar US$ 85 miliar menjadi US$ 565 miliar. 

Produk investasi dalam bentuk aset finansial, pada umumnya orang 
mengenal simpanan berupa tabungan atau deposito di bank. Berdasarkan hal 
tersebut perlu alternatif instrumen investasi. Salah satu alternatif investasi tersebut 
adalah reksa dana. Reksa dana sendiri mengalami perkembangan yang sangat 
signifikan. Hal ini dapat dilihat pada industri pengelolaan investasi (aset 
manajemen) di Indonesia mengalami pertumbuhan sangat pesat dalam kurun 
waktu 2007 sampai dengan 2012. Selain itu perkembangan perkembangan nilai 
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aktiva bersih dana kelolaan manajer investasi juga mengalami kenaikan yang 
sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1, yang menjelaskan tentang 
perkembangan nilai aktiva bersih (NAB) dana kelolaan manajer investasi 
khususnya untuk produk reksa dana dari tahun 2007 sampai tahun 2012. 

Tabel 1. Perkembangan NAB Dana Kelolaan Manajer Investasi (dalam 
triliun rupiah) 

Jenis 
Reksa Dana 

Tahun 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pendapatan Tetap 9,91 7,26 15,93 20,63 34,32 44,39 
Saham 35,09 20,11 37,23 48,10 64,30 69,53 
Pasar Uang 3,38 2,06 5,20 7,72 9,83 12,35 
Campuran 8,09 6,56 11,85 20,63 31,06 37,86 

Sumber : Bapepam, 2012 
 

Semakin berkembangnya nilai aktiva bersih dana kelolaan manajer 
investasi, secara otomatis diikuti dengan semakin berkembangnya produk 
investasi reksa dana. Pada Gambar 3, dapat dilihat grafik mengenai komposisi 
dari setiap jenis reksa dana. 

 
Sumber : Bapepam, 2012 
Gambar 3. Grafik Perkembangan Produk Reksa Dana di Indonesia Periode 

2007-2012 
 

Dilihat pada return atau imbal hasil dari produk tabungan dan deposito 
perbankan biasanya mengacu pada tingkat suku bunga yang sudah ditetapkan oleh 
Bank Indonesia atau biasa disebut BI rate. Saat ini kecenderungan BI rate dari 
tahun 2008 hingga 2012 mengalami penurunan. Lebih jelasnya tren dari BI rate 
dapat dilihat pada Gambar 4. Melihat tren penurunan ini, para investor mulai 
untuk mencari alternatif investasi aset finansial lain yang dapat memberikan 
return yang lebih baik. Sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah 
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produk reksa dana. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata return yang diberikan oleh 
reksa dana lebih besar dari produk tabungan dan deposito dari perbankan. 

 
Sumber : Bank Indonesia, 2013 
Gambar 4. Grafik Pergerakan BI Rate periode Januari 2007 - Januari 2013 

 
Pergerakan kinerja reksa dana ini dapat dilakukan perbandingan dengan 

pergerakan kinerja dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dapat dilihat 
pada Gambar 5, pergerakan kinerja IHSG dari Mei 2007 sampai Desember 2012, 
mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2008 karena 
terjadi krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang berdampak di seluruh 
dunia. 

 
Sumber : Bapepam, 2012 

Gambar 5. Grafik Pergerakan IHSG periode Mei 2007 - Desember 2012 
 

Dalam hal ini, reksa dana merupakan investasi yang terdiri dari aset-aset 
yang disusun menjadi suatu portofolio yang dinamakan reksa dana. Pembentukan 
portofolio ini memperhatikan unsur risiko dan return yang dimilikinya. Setiap 
reksa dana sendiri juga memiliki tingkat risiko dan return yang berbeda satu sama 
lain. Untuk itu pembentukan portofolio yang berisi reksa dana-reksa dana juga 
dapat dimungkinkan dengan tujuan untuk mendapatkan return sebesar mungkin 
dengan tingkat risiko sekecil mungkin. Hal ini sudah menjadi suatu yang umum 
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bagi investor yang menginginkan kombinasi dalam portofolio yang dipilihnya 
merupakan yang terbaik antara risiko dan return yang dihasilkan. 

Melihat perkembangan produk reksa dana yang sangat pesat, Bank Mandiri 
melihat peluang bisnis pada produk aset finansial ini. Bank Mandiri juga 
memperjualbelikan reksa dana di setiap cabang yang dimiliki. Reksa dana yang 
diperjualbelikan di Bank Mandiri sendiri memiliki tingkat risiko dan return yang 
berbeda-beda satu sama lain. Untuk itu diperlukan juga pembentukan portofolio 
optimum reksa dana bagi para investor yang berinvestasi pada reksa dana di Bank 
Mandiri. 

Mengoptimalkan suatu investasi diperlukan suatu tindakan berupa 
diversifikasi dari aset-aset finansial yang dipilih. Di dalam pembentukan 
portofolio dapat dijumpai banyak model yang bisa dipergunakan. Salah satu teori 
pembentukan portofolio yang dapat memberikan alternatif analisis varian, yaitu 
Single Index Model. Model ini diciptakan oleh William Sharpe pada tahun 1963. 
Pada model ini mengacu pada pengamatan mengenai adanya pengaruh risiko 
sistemik (risiko pasar) terhadap return dari sebuah portofolio yang disusun oleh 
aset yang berisiko. 

Selain itu model yang dapat dipergunakan untuk pembentukan portofolio 
adalah Constant Correlation Model. Pada model ini mengacu pada pengamatan 
mengenai adanya pengaruh risiko dari tiap aset yang menjadi penyusun portofolio 
yang dibentuk terhadap return dari sebuah portofolio yang disusun oleh aset yang 
berisiko. 

Rumusan Masalah 

Reksa dana yang diperjualbelikan di Bank Mandiri memiliki tingkat risiko 
dan return yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini berdampak pada kinerja 
masing-masing reksa dana berbeda pula. Ukuran dari baik dan tidaknya kinerja 
reksa dana adalah dengan cara melakukan pembandingan dengan kinerja IHSG 
dan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate).  

Kondisi yang umumnya terjadi saat ini, investor dan financial advisor Bank 
Mandiri terkadang hanya melihat tingkat return dari reksa dana dalam 
pengambilan keputusan memilih reksa dana itu untuk dijadikan instrumen 
investasi. Terkadang hal ini justru tidak menjadi suatu keputusan yang tepat. Hal 
ini dikarenakan reksa dana memiliki unsur risiko yang juga harus diperhitungkan. 
Terkadang reksa dana yang memiliki return tinggi juga memiliki risiko yang 
tinggi pula sehingga hasilnya pun akan sama saja.  

Terkadang investor dan financial advisor Bank Mandiri dalam membentuk 
suatu portofolio dengan aset reksa dana menggunakan bobot yang sama. Padahal 
karakteristik antar reksa dana berbeda, yang memiliki unsur return dan risiko 
yang berbeda-beda. Prinsip utama pembentukan suatu portofolio investasi adalah 
memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. 

Supaya investasi yang dilakukan oleh investor reksa dana di Bank Mandiri 
semakin optimal, diperlukan pembentukan suatu portofolio yang terdiri dari aset 
finansial reksa dana dengan kinerja baik yang diperjualbelikan di Bank Mandiri. 
Dengan melakukan hal itu, diharapkan dapat membentuk portofolio yang efisien, 
yang dapat memenuhi prinsip memberikan return dengan risiko investasi yang 
sudah terukur atau risiko terkecil dengan ekspektasi return yang sudah terukur.  
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Dengan demikian perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana investor dapat mengukur kinerja reksa dana-reksa dana yang 
diperjualbelikan di Bank Mandiri untuk kemudian dibandingkan dengan 
kinerja IHSG dan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia (BI rate)? 

2. Bagaimana investor dapat menentukan reksa dana yang akan dipilih 
sebagai pembentuk portofolio agar dapat memenuhi prinsip memberikan 
return dengan risiko investasi yang sudah terukur atau risiko terkecil 
dengan ekspektasi return yang sudah terukur? 

3. Bagaimana investor dapat membentuk portofolio yang optimal dari reksa 
dana yang dipilih dan berapa porsi dari masing-masing reksa dana yang 
terpilih itu? 

4. Bagaimana investor dapat mengukur kinerja portofolio reksa dana yang 
telah dihasilkan untuk kemudian dibandingkan dengan kinerja IHSG dan 
tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate)? 

Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang tepat kepada 
investor dalam memilih suatu reksa dana yang diperjualbelikan di Bank Mandiri 
sebagai pilihan investasi dengan memperhatikan tingkat risiko dan tingkat return 
yang dimiliki reksa dana tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Mengetahui kinerja masing-masing reksa dana yang diperjualbelikan di 
Bank Mandiri dengan menggunakan Sharpe Ratio, Treynor Ratio, 
Jensen’s Alpha dan Information Ratio untuk kemudian dilakukan 
pembandingan dengan kinerja IHSG dan tingkat suku bunga Bank 
Indonesia (BI rate). 

2. Memilih produk reksa dana yang dapat dijadikan untuk menyusun 
portofolio agar dapat memenuhi prinsip memberikan return dengan 
risiko investasi yang sudah terukur atau risiko terkecil dengan ekspektasi 
return yang sudah terukur. 

3. Membentuk portofolio optimal reksa dana dengan menggunakan 
pendekatan dari teori Single Index Model dan Constant Correlation 
Model. 

4. Mengukur kinerja dari portofolio reksa dana yang telah dibentuk dengan 
menggunakan Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha dan 
Information Ratio untuk kemudian dilakukan pembandingan dengan 
kinerja IHSG dan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate). 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 
sebagai berikut : 

1. Sebagai rujukan bagi para investor untuk mengetahui kinerja aset 
finansial berupa reksa dana yang diperjualbelikan di Bank Mandiri dalam 
melakukan investasi. 
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2. Sebagai rujukan bagi para investor dalam membentuk portofolio 
optimum yang berisi reksa dana-reksa dana yang diperjualbelikan di 
Bank Mandiri dengan memperhatikan tingkat risiko investasi dan imbal 
hasil return yang diharapkan. 

3. Sebagai rujukan Bank Mandiri dalam memlih reksa dana yang akan 
diperjualbelikan di cabang-cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

4. Sebagai pengetahuan tambahan bagi para mahasiswa dan peneliti yang 
ingin melakukan penelitian berikutnya mengenai analisis kinerja reksa 
dana dan pembentukan portofolio reksa dana yang optimal. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Reksa dana yang dipilih untuk diukur kinerjanya adalah reksa dana yang 
aktif diperdagangkan selama periode Mei 2007 – Desember 2012 dan 
diperjualbelikan di cabang-cabang Bank Mandiri. Pengukuran kinerja dengan 
menggunakan Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha dan Information 
Ratio. Setelah itu dilakukan pembandingan dengan kinerja IHSG dan tingkat suku 
bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate). 

Dari hasil penghitungan kinerja ini, diambil 3 reksa dana terbaik kinerjanya 
untuk kemudian dijadikan aset penyusun portofolio optimum reksa dana. Bobot 
atau porsi tiap reksa dana yang akan dibentuk portofolio ini akan dihitung dengan 
menggunakan metode Single Index Model dan Constant Correlation Model. 
Setelah itu portofolio yang terbentuk ini akan diukur kinerjanya dengan 
menggunakan Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha dan Information Ratio 
serta dilakukan dilakukan pembandingan dengan kinerja IHSG dan tingkat suku 
bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate). 

Untuk menentukan tingkat risiko dan return dari pasar menggunakan data 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan periode yang sama Mei 2007 
sampai Desember 2012. Untuk indikasi return aset bebas risiko menggunakan 
tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI rate pada 
periode Mei 2007 sampai Desember 2012. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pemilihan periode penelitian yang 
mayoritas di dalam periode pertumbuhan pasar yang baik dan tidak banyak 
ditemui gejolak negatif yang berasal dari perekonomian dunia. Hal itu pula yang 
dapat menyebabkan penggunaan metode-metode pengukuran kinerja dan 
pembentukan portofolio cocok dalam penelitian ini. 
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