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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Investasi merupakan suatu pengalokasian dana untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Investasi telah menjadi topik yang marak diperbincangkan karena 

kesadaran untuk berinvestasi dari masyarakat yang mulai meningkat. Terdapat 

berbagai macam instrumen dalam investasi, seperti pasar uang, deposito, obligasi, 

saham serta masih banyak yang lain. Salah satu instrumen yang mampu 

memberikan return yang cukup tinggi adalah saham.  

Dewasa ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Oleh karena itu, Indonesia 

dikelompokkan ke dalam emerging market, yang dinilai mampu memberikan 

return yang lebih besar dibanding negara yang sudah matang perekonomiannya. 

Menurut Cavusgil et al (2007), emerging market adalah pasar yang tengah 

mengalami perkembangan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi yang pesat, 

yang biasanya ditandai dengan populasi penduduk yang rata-rata usianya masih 

muda dan kelas menengah yang berkembang. Emerging market merupakan pasar 

yang atraktif dan memiliki biaya produksi yang rendah, tetapi emerging market 

memiliki infrastruktur komersial dan perkembangan sistem hukum yang tidak 

memadai, serta merupakan lingkungan bisnis yang memiliki risiko tinggi. 

Pada tahun 2030, Indonesia, diprediksikan akan mampu menempati urutan 

10 besar ekonomi dunia, dengan nilai pada sektor swasta yang diprediksi mampu 

mencapai 1.8 Miliar USD. Hal ini semakin memicu ketertarikan dari investor 

asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Terakhir diberitakan, investor 

asing telah menguasai hampir 60% saham publik di Indonesia. Kepemilikan 

saham oleh investor asing ini dapat diperoleh dengan membeli saham secara 

langsung di pasar modal, atau membeli produk reksadana saham. 

Produk reksadana saham merupakan salah satu varian dari reksadana, yang 

ditujukan salah satunya untuk dapat memberikan diversifikasi portofolio guna 

mengurangi risiko bagi investor. Banyak investor yang merasa kurang aman 

dalam menanamkan dananya ke dalam reksadana ini. Sebagai contoh, kasus yang 

menimpa Harvestindo Asset Management dan beberapa manajer investasi lainnya 

dalam kasus ASKRINDO (Asuransi Kredit Indonesia) yang pada akhirnya turut 

menyeret BAPEPAM-LK karena dinilai telah lalai dalam tugasnya. Kasus ini 

dimulai dengan ASKRINDO yang bekerja sama dengan beberapa manajer 

investasi menyalurkan promissory notes/ surat hutang berjangka pendek sebagai 

salah satu komponen dari reksadana milik mereka. Hal ini diperburuk dengan 

ASKRINDO sendiri yang turut campur sebagai investor di Harvestindo Asset 

Management, guna meningkatkan nilai unit penyertaan dari produk bersangkutan. 

Oleh karena itu, pengawasan lembaga keuangan di Indonesia mulai 

diperketat, dengan dibentuk satu lembaga bernama Otoritas Jasa keuangan atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan OJK. terhitung semenjak tanggal 31 Desember 

2012, sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2011, OJK resmi 

menggantikan BAPEPAM-LK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (1.) Terselenggara secara teratur, adil, 

transparan, dan akuntabel, (2.) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang 
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tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan (3.) Mampu melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan 

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar 

Modal, dan sektor IKNB. (OJK.go.id) 

Produk reksadana cukup menarik, tidak hanya bagi para investor dengan 

dana minim, tetapi juga bagi para investor pemula yang tidak mengerti pasar 

modal ataupun minim informasi. Reksadana cukup bermanfaat, bukan hanya 

sebagai salah satu instrumen investasi di pasar modal, reksadana juga mampu 

untuk membantu menguatkan ketahanan pasar modal dari campur tangan pihak 

asing.  

 

 
Sumber: http://aria.bapepam.go.id/reksadana/ 

 

Gambar 1  Perkembangan aset kelolaan 

 

Perkembangan reksadana cukup menakjubkan dari tahun ke tahun. Hal ini 

terlihat dari aset yang dikelola (Asset under Management/ AUM) pada Gambar 1, 

yang di akhir tahun 2014 telah mencapai Rp. 238,110 Miliar, dengan nilai 

kelolaan aset dari reksadana saham yang mencapai setengahnya, yakni Rp. 

100,625 Miliar. 

Nilai dari jumlah aset kelolaan reksadana terbilang cukup besar, dengan 

komposisinya yang didominasi oleh produk reksadana saham yang menguasai 

hampir setengah dari jumlah total aset kelolaan. Tingginya angka ini cukup 

menarik perhatian. Dengan jumlah dana kelolaan yang terus mengalami 

peningkatan, maka return yang ditawarkan diasumsikan memiliki nilai yang 

cukup tinggi sehingga dapat membuat investor tertarik dalam melakukan investasi 

ke dalam reksadana saham. Namun, faktanya return yang ditunjukkan oleh 

produk reksadana saham pada periode 2009 – 2014, tidak dapat mengimbangi 

return dari IHSG yang dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2  Perbandingan return antara Danareksa Mawar, Schrooder 90 Plus 

 Equity Fund serta IHSG 

 

Seperti yang ketahui di tahun 2012 terjadi krisis keuangan di dalam pasar 

modal global. Adanya indikasi default atau tidak dapat membayar hutang oleh 

beberapa pemerintah Eropa menjadi pemicu terjadinya krisis ini. Negara Eropa 

yang terjerat antara lain: Yunani, Spanyol, Italia serta Portugal. Hal ini tentunya 

membuat panik para investor dunia. Pada tahun 2013, terjadi kenaikan harga 

BBM yang memicu inflasi dalam negeri, sehingga IHSG (Indeks Harga Saham 

Gabungan) pada periode tersebut bergerak melaju turun secara signifikan. Pada 

tahun 2014, nilai dari IHSG di BEI tercatat mengalami laju pertumbuhan yang 

signifikan. Hal ini terjadi karena meningkatnya investasi asing yang masuk. Para 

investor melihat adanya situasi kondusif dalam negara setelah dilakukannya 

Pemilihan Legislatif (PiLeg).  

Oleh karena adanya ketidaksesuaian antara peningkatan total aset kelolaan 

terhadap pengembalian return, maka dipercaya ada hal lain yang menjadi dasar 

dari keputusan investasi para investor. Fitur dari reksadana mungkin saja menjadi 

salah satu pertimbangan. Fitur yang ditawarkan meliputi diversifikasi produk yang 

dilakukan untuk mengurangi risiko yang diterima melalui unique risk, analisa 

yang mendalam guna menetukan komposisi optimal portofolio (stock selectivity), 

dan pengolahan yang aktif bukan sekedar “hold and invest” serta prediksi 

pergerakan dan pemilihan waktu yang tepat untuk melepas atau membeli efek 

(market timing). 

Selektivitas saham dan market timing sudah lama dipergunakan sebagai 

salah satu tolak ukur untuk mengukur kinerja produk reksadana. Kehandalan dari 

suatu reksadana saham dapat diukur dari dua kemampuan ini. Selektivitas saham 

dan market timing diukur untuk mengetahui apakah return yang dihasilkan oleh 
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mereka benar dari kemampuan mereka yang hebat ataukah hanya disebabkan oleh 

faktor keberuntungan (luck factor). 

 

 

Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat adanya peningkatan dalam 

investasi yang dilakukan ke dalam reksadana saham, yang mana jumlah aset 

kelolaan (Asset Under Management/ AUM) meningkat hampir 50% dari 2011. 

Namun, peningkatan AUM yang terjadi tidak diimbangi return yang baik, malah 

pergerakan yang dimiliki tidak jauh berbeda dibanding IHSG. Padahal produk 

reksadana dipilih karena dinilai mampu memberikan risiko yang lebih kecil 

(unique risk), namun tetap memberikan return yang optimal. 

Dalam memberikan return yang optimal, ada dua faktor yang sekiranya 

perlu dipertimbangkan. Salah satu dari kedua faktor penentu tersebut ialah 

selektivitas saham. Analisis yang mendalam sebelum memilih saham yang layak 

untuk diinvestasikan, sehingga saham tersebut mampu memberikan keuntungan 

dari hasil perkembangannya. 

Selain daripada selektivitas saham, market timing juga patut diperhatikan. 

Hal ini sangat penting, sehingga reksadana yang dihasilkan bukan hanya 

mengikuti pergerakan pasar, tetapi juga untuk mampu memprediksi arah 

pergerakan pasar (bullish/ bearish). Market timing bukan hanya sekedar membeli 

atau menjual saham. Di dalam penerapannya, market timing membutuhkan 

strategi yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga market timing sangatlah 

diperlukan guna mengoptimalkan return yang dihasilkan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja dari reksadana saham? 

2. Bagaimana kemampuan selektivitas saham dari reksadana saham?  

3. Bagaimana kemampuan dalam market timing dari reksadana saham? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kinerja dari produk reksadana saham, yang nantinya akan diukur 

melalui kemampuan penyesuaian risk-return. 

2. Menganalisis kemampuan selektivitas saham, yakni seberapa baik analisis yang 

dilakukan guna memilih dan menyusun komposisi efek yang optimal di dalam 

portofolio. 

3. Menganalisis kemampuan market timing. Market timing yang baik berguna 

untuk mengoptimalkan hasil return dibanding dengan strategi hold and invest. 

Waktu transaksi yang tepat menjadi kunci dari kesuksesan. Oleh karena itu, 

apakah transaksi yang terjadi benar karena market timing/ prediksi waktu yang 

baik? atau apakah hanya karena luck factor semata?. 
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Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Bagi calon investor, untuk dapat lebih mengetahui kinerja dari produk 

reksadana saham, baik dari segi penyesuaian terhadap risiko, kemampuan 

selektivitas saham ataupun market timing dari masing-masing produk yang ada, 

sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi. 

2. Bagi manajer investasi, sebagai tolak ukur kemampuan mereka dalam 

menghadapi persaingan sesama manajer investasi, agar mereka dapat 

berlomba-lomba meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan yang 

terbaik baik client (investor). 

3. Bagi Otoritas, sebagai salah satu bahan acuan dalam pengawasan, yang 

nantinya dapat dipergunakan dalam penerbitan aturan/ regulasi baru agar 

kegiatan yang terselenggara dapat menjadi lebih baik dan menguntungkan bagi 

investor. 

4. Bagi penulis, sebagai salah satu sarana penerapan pembelajaran yang telah 

diperoleh selama ini, selama menjalani pendidikan S2 di MB-IPB. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan terbatas hanya terhadap reksadana saham 

konvensional pada periode penelitian 2011-2014. Penelitian ini juga dibatasi 

hanya pada: (1.) Pengukuran kinerja reksadana, (2.) Selektivitas saham serta, (3.) 

market timing. Terakhir, reksadana saham yang dipilih adalah reksadana saham 

yang telah aktif sebelum 2011 dan masih aktif sampai pengambilan data terakhir. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Investasi 

 

Menurut Brigham et al. (1999), investasi adalah suatu pembuatan keputusan 

untuk investor baik individu maupun institusi dengan melibatkan analisis terhadap 

setiap sekuritas dalam menyusun portofolionya, sehingga pada akhirnya akan 

didapatkan campuran optimal dari sekuritas. 

Menurut Bodie et al. (2009), investasi adalah suatu komitmen dalam 

mengalokasikan dana berupa uang ataupun hal lainnya guna mengharapkan timbal 

hasil di masa yang akan datang. Di dalam tulisannya, mereka juga menjelaskan 

tentang perbedaan mendasar antara saving dan investing. Saving berarti 

menyisihkan dana masuk agar tidak dipakai keseluruhannya ke konsumsi, 

sedangkan Investing berarti pemilihan aset yang akan pergunakan, baik yang 

aman maupun memiliki risiko tinggi atau bahkan kombinasi dari ketiganya. 

Menurut Pratomo (2007), investasi adalah proses menabung yang memiliki 

proses orientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana cara agar dapat mencapai ke 
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