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1   PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

Pasar modal merupakan satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat 

dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan 

pembeli dana-dana jangka panjang yang disebut Efek (Simbolon 2013). Pasar 

modal di suatu Negara dapat dibilang berkembang dengan baik, salah satunya 

ditandai dari seberapa banyak atau seberapa variasi pasar modal di Negara tersebut 

dapat memberikan alternatif instrumen investasi bagi para investor. Perkembangan 

pasar modal Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan baik dan berjalan secara 

dinamis. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan begitu banyak instrumen 

investasi yang ditawarkan kepada para investor di pasar modal Indonsia, seperti 

saham (common stock dan preferred stock), obligasi (bond), right, waran, reksadana 

dan banyak lagi instrumen investasi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh para 

investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. 

Saat ini, sebagian besar investasi masyarakat di Indonesia, tertanam dalam 

bentuk tabungan di instansi perbankan, yakni disimpan dalam bentuk tabungan dan 

deposito. Investasi di perbankan baik untuk dilakukan, namun jika investasi 

tersebut ingin lebih produktif dan memiliki imbal hasil yang tinggi, maka 

diperlukannya berinvestasi di tempat lain seperti berinvestasi di pasar modal. 

Kegiatan berinvestasi di pasar modal dapat memberikan tingkat imbal hasil yang 

tinggi, namun sejalan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor.  

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan, yang menghubungkan 

antara permintaaan dan penawaran dari dana jangka panjang. Investor yang 

berinventasi di pasar modal pastinya menginginkan adanya keuntungan/imbal hasil 

(return) yang didapat, seperti mendapatkan capital gain, tingkat pengembalian 

saham yang besar, serta pembagian deviden. Menurut Ajireswara (2014) pasar 

modal Indonesia menjadi salah satu pasar yang paling baik di dunia dari sisi tingkat 

pertumbuhannya, yang ditandai dengan menguatnya pasar saham Indonesia sebesar 

12,03% dan menduduki peringkat kedelapan dalam kategori indeks saham dengan 

pertumbuhan kinerja tertinggi di dunia pada tahun 2012. Pertumbuhan kinerja yang 

baik dari tahun ke tahun, turut menjadi salah satu faktor penarik bagi investor untuk 

melakukan kegiatan investasi dana mereka ke pasar modal.  

Investor pasar modal harus selalu melihat keadaaan pasar yang terjadi 

secara rasional, karena berinvestasi di pasar modal memiliki tingkat ketidakpastian 

yang berbeda-beda terhadap produk investasi yang ditawarkan. Menurut 

Naingggolan (2010) ketidakpastian yang terjadi pada pasar modal dapat 

berimplikasi terhadap semakin besarnya risiko yang dihadapi, dengan ditandai oleh 

derajat ketidakpastian pengembalian dana dimasa depan. Kondisi ketidakpastian itu 

terjadi karena adanya perbedaan kondisi antara pada saat investor menanamkan 

modal untuk kegiatan investasi dengan kondisi saat investasi itu tengah/sedang 

berjalan. Adanya ketidakpastian tersebut, para investor membutuhkan informasi 

untuk menilai seberapa besar tingkat risiko yang melekat pada produk investasinya 

dan juga untuk memperkirakan tingkat imbal hasil yang dapat diperoleh dari 

investasi tersebut.   
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Tingkat risiko yang ingin diminimalisir oleh investor di pasar modal, dapat 

dilakukan dengan membentuk portofolio (diversifikasi). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari Rijal (2011) yang mengatakan bahwa pembentukan suatu 

portofolio merupakan upaya untuk melakukan trade-off yang terbaik antara risiko 

dan return yang diperoleh. Pembentukan portofolio dapat dilakukan dengan 

melakukan investasi di banyak saham yang ada, sehingga risiko yang ada pada 

suatu saham dapat tertutupi oleh keuntungan yang didapat dari saham lainnya. 

Portofolio (diversifikasi) risiko dapat dilakukan dengan strategi pembentukan 

portofolio oleh para konsultan investasi keuangan (manajer investasi), 

pembentukan portofolio sendiri atau dengan melakukan investasi pada produk 

investasi reksadana. 

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) 

mendefinisikan reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 

dalam portofolio Efek oleh manajer investasi. Pernyataan definisi tersebut 

mengandung arti tiga hal, yakni dana bersumber dari masyarakat pemodal, kedua 

dana yang telah terhimpun tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk 

portofolio efek dan ketiga dana yang terhimpun akan dikelola oleh manajer 

investasi. 

Tercatat hingga akhir tahun 2016, terdapat 1.436 reksadana yang telah 

memperoleh pernyataan efektif dan tercatat di lembaga Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) dana kelolaan sebesar Rp 352.68 

Triliun. Gambar 1 memperlihatkan bahwa reksadana saham, reksadana terproteksi 

dan reksadana pendapatan tetap secara berturut-turut memiliki total dana kelolaan 

NAB terbesar yaitu sebesar 32%, 25% dan 20% dari seluruh dana kelolaan 

reksadana yang ada. Berbeda halnya dengan reksadana indeks yang dari tahun-

ketahun hanya mampu memperoleh total jumlah dana kelolaaannya 0.35% dari 

keseluruhan dana kelolaan reksadana. Namun hal tersebut jangan diartikan tidak 

adanya pertumbuhan dalam setiap tahunnya, reksadana indeks juga tumbuh dan 

berkembang setiap tahunnya, baik dari segi jumlah reksadananya (yang 

memperoleh pernyataan efektif) maupun dari total NAB kelolaannya. Akan tetapi 

pertumbuhannya tidak terlalu terlihat jika disandingkan dengan pertumbuhan 

reksadana secara keseluruhan. Alokasi NAB reksadana per Januari 2017 dan 

pertumbuhan dana kelolaan NAB dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1. 
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah) 

Gambar 1 Alokasi NAB reksadana per Januari 2017 

 

Tabel 1 Pertumbuhan dana kelolaan NAB reksadana dari 2011–2016 (dalam 

Jutaan Rupiah 
  2012 2013 2014 2015 2016 

1 Reksadana 

ETF 
Rp    1,568,840 Rp    2,081,940 Rp      3,030,000 Rp     4,110,000  Rp     6,050,000 

2 Reksadana 

Saham 
Rp  69,561,020 Rp  81,629,820  Rp  104,420,000  Rp 104,460,000  Rp 113,100,000 

3 Reksadana 

Terproteksi 
Rp  40,845,630 Rp  39,749,380 Rp    43,200,000 Rp   57,980,000 Rp   84,920,000  

4 Reksadana 

Pendapatan 

Tetap 
Rp  34,577,740  Rp  28,818,610 Rp    35,390,000 Rp   48,510,000 Rp   69,560,000 

5 Reksaadana 

Pasar Uang 
Rp  12,348,870  Rp  11,238,310 Rp    23,000,000 Rp   27,240,000 Rp   28,540,000 

6 Reksadana 

Campuaran 
Rp  21,956,630 Rp  19,293,390 Rp    19,740,000 Rp   18,460,000 Rp   21,050,000 

7 Reksadana 

Syariah 
Rp  6,142,720 Rp    9,337,100 Rp    10,700,000 Rp   10,390,000 Rp   14,930,000 

  Sumber: Statistik Otoritas Jasa Keuangan (data diolah) 

Pada instrumen investasi reksadana, dari begitu banyak varian produk 

reksadana yang disediakan/ditawarkaan kepada para investor, terdapat produk 

reksadana yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri jika dibandingkan 

dengan produk reksadana lainnya. Produk reksadana tersebut adalah reksadana ETF 

(Exchange Trade Fund). Menururt Otoritas Jasa Keuangan (OJK), reksadana ETF 

masuk ke dalam kelompok instrumen investasi reksadana, yang kinerjanya 

mengacu pada indeks tertentu dan diperjual-belikan layaknya seperti saham di 

bursa yang dapat dicermati pergerakannya. ETF ditujukan untuk memperoleh hasil 

investasi selayaknya, bahkan outperform dari market return. Oleh karena itu, yang 

menjadi acuan dalam reksadana ETF adalah market index. 

Munculnya instrumen investasi modalitas investasi yang diperdagangkan di 

bursa (ETF) adalah hasil dari kemajuan teknologi dalam produk pasar modal 

(Gastineau, 2001). Investasi pada produk ETF, pertama kali diluncurkan di pasar 

saham Kanada pada lantai bursa Toronto (Toronto Stock Exchange) dan selanjutnya 

diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1993 dengan indeks yang menjadi 

acuannya adalah indek S&P500 (Guedj & Huang, 2009). Produk reksadana di 

Indonesia pertama kali diluncurkan di lantai bursa pada tahun 2007 dengan 

mengacu kepada indeks LQ-45 yang dikeluarkan oleh PT Indo Premier Securities 
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dan produk reksadana tersebut masih dalam bentuk reksadana indeks bukan dalam 

bentuk reksadana ETF. Reksadana ETF merupakan inovasi dan pengembangan dari 

reksadana indeks. Sejak diluncurkan dan diperkenalkan di Indonesia, reksadana ini 

tidak terlalu menjanjikan dan kurang berkembang, sehingga dapat dikatakan 

reksadana ini mengalami mati suri sebelum digalakkan kembali pada tahun 2011, 

terlebih ketika krisis dunia melanda pada tahun 2008. 

Pertumbuhan reksadana ETF dari tahun ke tahun sangat signifikan jika 

dilihat dari pertumbuhan total dana kelolaan NAB-nya. Pertumbuhan dana kelolaan 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana ETF dalam kurun lima tahun dari tahun 2012 

hingga akhir tahun 2016 tumbuh sangat pesat yakni sebesar 286% dari total 

kelolaan 1.57 Triliun pada tahun 2012 menjadi 6.05 Triliun diakhir 2016. 

Pertumbuhan reksadana ETF ini tercatat paling tinggi dibandingkan dengan 

petumbuhan reksadana jenis lainnya. Pertumbuhan reksadana ETF yang terbilang 

sangat pesat ini tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh para manajer 

investasi, securities company serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam 

instrumen investasi ini, yang mampu mencari dan menciptakan peluang investasi 

kepada para investor serta untuk mengembangkan keadaan pasar modal Indonesia 

kearah yang lebih positif.  

Pertumbuhan NAB reksadana ETF jika dilihat dari pertumbuhan setiap 

tahunnya, reksadana ETF mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2012 

hingga tahun 2016. Tercatat NAB reksadana ETF rata-rata mengalami 

pertumbuhan sebesar 40% setiap tahunnya. Perkembangan dana kelolaan NAB dari 

reksadana ETF dan persentase perkembangan dana kelolaan NAB setiap reksadana 

dapat dilihat pada Gambar 2 dan pada Gambar 3. 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah) 

Gambar 2 Perkembangan total NAB kelolaan reksadana ETF 
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah) 

 Gambar 3 Perkembangan persentase total NAB seluruh reksadana 

Dikarenakan reksadana ETF merupakan sebuah produk investasi yang 

menggabungkan dua karakteristik investasi pasar modal sekaligus, yakni reksadana 

terbuka (open ended fund) dan saham, maka pergerakan kinerja reksadana ETF ini 

dapat dilakukan perbandingan dengan melihat pergerakan kinerja dari indeks 

harga-harga pasar saham yang ada. Hal tersebut senada dengan yang diutarakan 

Poterba dan Shoven (2002), dimana tujuan dari ETF ini adalah mencari keuntungan 

sesuai dengan indeks, namun, tidak seperti dana indeks konvensional, ETF 

diperdagangkan di bursa saham dengan cara yang sama seperti saham. Melihat 

pergerakan kinerja pasar saham gabungan Indonesia, dari tahun 2012 hingga akhir 

tahun 2016, mengalami tren peningkatan dari tahun ketahun. Pergerakan kinerja 

indeks pasar saham gambungan IHSG dapat dilihat pada Gambar 4 

 

 
Sumber: Investing.com (data diolah) 

Gambar 4 Pergerakan kinerja indeks pasar saham gabungan 

Melihat grafik pergerakan kinerja IHSG pada Gambar 3, dapat dikatakan 

pasar saham Indonesia mengalami pertumbuhan tren yang positif. Hal ini dapat 

mencerminkan respon dari para investor, keadaan pasar modal serta pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang terus berkembang kearah yang positif. Rudiyanto (2014) 

menjelaskan secaara global, ETF tercipta dilatarbelakangi dari relatif banyaknya 

produk reksadana yang kinerjanya kalah dari kinerja pasar, sehingga diciptakan 
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produk reksadana yang dikelola secara pasif tetapi kinerjanya sama dengan kinerja 

pasar bahkan dapat melebihi (outperformed) dari kinerja pasar. 

 

 

Perumusan Masalah 

Salah satu variabel yang menjadi pertimbangan para investor sebelum 

melakukan pemilihan pada instrumen investasi reksadana adalah kinerja dan 

tingkat risiko dari reksadana itu sendiri. Kinerja yang dihasilkan dari reksadana 

dapat tercermin dari berbagai hal, salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan nilai 

kelolaan NAB reksadana tersebut. Menurut data Bapepam-LK, jenis reksadana 

ETF merupakan jenis reksadana dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi yakni 

sebesar 304% terhitung dari Tahun 2011 hingga penghujung Tahun 2016.  

Model pengukuran dari tingkat kinerja reksadana ETF ini telah banyak 

diteliti, namun penelitian-penelitian tersebut sebagian besar dilakukan pada obyek 

pasar modal yang berada di Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan minat dari 

investor terhadaap produk reksadana ETF ini sangat tinggi serta ditunjang oleh 

industri keuangan mereka yang telah sangat maju. Tertacat saat ini, ETF dunia telah 

mampu menerbitkan sekitar seribu ETF dengan jumlah aset lebih dari industri 700 

Miliar dollar AS dimana 70% terkonsentrasi di Amerika, sedangkan 30% lainnya 

tersebar di kawasan Eropa dan Asia Pasifik.  

Pasar modal dan industri reksadana ETF di Indonesia sendiri masih dalam 

tahap awal perkembangan sehingga informasi terhadap telah adanya instrumen 

investasi ini dan informasi mengenai kinerja reksadana ETF belum banyak 

diketahui masyarakat Indonesia dan masih minim publikasinya. Oleh karena itu 

penelitian dan kajian ilmiah yang berkenaan dengan reksadana ETF maupun 

kinerjanya masih sangat terbatas. Disamping itu pula, reksadana ETF merupakan 

reksadana yang diperdagangkan di lantai bursa, yang arah kinerjanya mengikuti 

bahkan dapat melebihi ukuran dari indeks harga pasar saham gabungan maupun 

indeks yang menjadi acuannya dan kinerja dari market timing pun sangat 

berpengaruh terhadap tingkat imbal hasil yang ingin diperoleh para investor. 

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan di atas dan latar belakang 

dilakukannya penelitian, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tingkat return dan risiko setiap reksadana ETF yang 

diperdagangkan di BEI (Bursa efek Indonesia) dalam kurun waktu Februari 

2014 samai dengan Juli 2017? 

2. Bagaimana kinerja setiap reksadana ETF yang dihasilkan dengan 

menggunakan metode risk-adjusted performance untuk kemudian 

dibandingkan dengan kinerja indeks acuannya dan kinerja pasar IHSG?  

3. Bagaimana forecasting harga reksadana ETF selama periode Februari 2014 

sampai dengan Oktober 2017? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Menganalisis kinerja setiap reksadana ETF yang diperdagangkan di BEI 

(Bursa efek Indonesia) dalam kurun waktu Februari 2014 samai dengan Juli 

2017, baik pada tingkat return dan tingkat risikonya. 

2. Mengevaluasi kinerja setiap reksadana ETF dengan menggunakan metode 

risk-adjusted performance yang kemudian dibandingkan dengan kinerja 

indeks acuannya dan kinerja pasar IHSG. 

3. Menganalisis forecasting dari reksadana ETF selama periode Februari 2014 

sampai dengan Oktober 2017. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

- Memberikan rekomendasi terkait strategi bisnis dan program-program kerja 

yang tepat untuk diterapkan oleh pihak manajeman dalam rangka 

mengembangkan investor 

- Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang 

telah diperoleh dalam bidang manajemen keuangan, sekaligus sebagai sarana 

untuk melakukan evaluasi dan menganalisisa pada studi kasus bisnis yang 

nyata. 

- Sebagai bahan referensi atau data bagi penelitian selanjutnya yang akan 

membahas lebih dalam terkait dunia investasi di Indonesia terutama pada 

instrumen investasi reksadana ETF dengan pendekatan lainnya. 

- Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman 

serta wawasan dibidang manajemen keuangan dan invesatasi, serta dapat 

digunakan sebagai informasi yang baik bagi para investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

 

 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini bertujuan untuk membantu penulis dalam 

pengerjaan tesis dalam jalur yang benar dan akurat. Adapun ruang lingkup 

penelitian ini adalah: 

- Reksadana ETF yang diteliti adalah reksadana ETF yang telah aktif 

beroperasi dan diperdagangkan di bursa sebelum periode Februari 2014 dan 

terus beroperasi hingga Juli 2017. 

- Masalah yang akan diteliti dibatasi hanya pada penelitian mengenai analisis 

perbandingan kinerja reksadana ETF dengan kinerja saham indeks acuannya 

dan indeks saham gabungan (IHSG) serta analisis terhadap peramalan 

(forecasting) pergerakan harga yang terjadi pada reksadana ETF.  

- Indeks yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat mewakili dari kinerja 

pasar saham Indonesia yaitu IHSG dan indeks saham acuannya, yaitu LQ45, 

IDX30 dan JII dengan periode yang sama.   

- Pengukuran kinerja reksadana dan indeks pasar menggunakan metode Sharpe 

Ratio, Jensen’s Alpha Ratio, dan Treynor Ratio. 
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