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ABSTRACT 

 

This research is talking about Exchange Traded Fund (ETF) as an instrument of 
investment in Indonesian Stock Exchange (IDX). ETF is a mutual fund that trades 
like a stock. The objectives of this research are to find out the benefits and 
weaknesses of ETF, to compare the performance between ETF and its reference 
index, and also to compare the return and risk of ETF with conventional mutual 
funds. The main objects of this research are two types of ETF that exist in IDX, 
called R-LQ45X and R-ABFII. Index LQ-45 and iBoxx ABF Indonesia Index as the 
reference index, Manulife Saham Andalan mutual funds (RDS MSA) and Schroder 
Dana Mantap Plus II mutual funds (RDPT SDMP II) as benchmark to conventional 
mutual funds in measuring return and risk of each investment in the period of 
January 2008 until April 2009. The method used is library research to secondary 
data that were collected from official institution, newspaper and internet. This 
research also use Independent Samples t-Test with α=0.05 to know the significant 
differences of average return between ETFs and conventional mutual funds. The 
results show that the performance of ETFs are can not exceed the markets 
performance. Either R-LQ45X and R-ABFII, their performance are lower than 
conventional mutual funds. The results from Independent Samples t-Test show that 
there is no significant differences of average return between R-LQ45X and RD 
MSA also R-ABFII and RD SDMP II. 

 

Keywords: ETF, mutual fund, return, risk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal 

sendiri. Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

pada Pasal 1 angka 13 menyatakan pengertian pasar modal adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek atau surat berharga. Melalui pasar modal dimungkinkan 

para investor mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi 

risiko mereka. Masyarakat dapat melakukan investasi di pasar modal melalui 

berbagai pilihan jenis sekuritas yang sesuai dengan keinginannya seperti saham, 

obligasi, waran, reksadana, dan sebagainya. 

 Investasi merupakan suatu kegiatan penggunaan dana yang dimiliki saat 

ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa akan datang. Pada 

umumnya investasi yang dapat dilakukan investor dapat dikategorikan menjadi 

dua jenis, yaitu Real Assets (bersifat berwujud seperti gedung-gedung dan 

kendaraan) dan Financial Assets (berupa dokumen atau surat-surat klaim tidak 

langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas 

tersebut).  
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 Investasi dalam bentuk aktiva keuangan (Financial Assets) dapat 

dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar 

uang (money market) seperti SBI, SBPU, dan SUN, pasar modal (capital market) 

seperti obligasi dan saham, pasar turunan (derivative market) atau dengan 

membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi, perusahaan yang 

menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan 

menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. 

 Sebelum investor memutuskan pilihannya pada salah satu instrumen 

investasi, dipastikan investor telah mempertimbangkan return dan risiko dari 

investasi yang akan dilakukan. Namun, yang perlu diketahui adalah prinsip 

semakin tinggi harapan akan suatu hasil investasi akan selalu disertai dengan 

kemungkinan munculnya risiko yang semakin tinggi pula, high risk, high return. 

Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, semakin tinggi risiko maka 

semakin tinggi pula return, (Jogiyanto, 2008). Pada kenyataannya, sebagian besar 

investor belum terlalu menyadari prinsip tersebut. Mayoritas investor 

mengharapkan return yang tinggi dengan risiko yang dapat ditekan serendah 

mungkin. 

 Investor yang ingin berinvestasi memiliki motif untuk membuat 

perputaran terhadap dana yang dimilikinya dengan harapan agar dana yang 

diinvestasikan dapat memberikan return  di masa akan datang. Untuk menurunkan 

risiko yang akan dihadapi, dapat dilakukan diversifikasi yang lebih dikenal 

dengan membentuk portofolio dari sekumpulan surat berharga dalam berinvestasi 

dan bukan investasi tunggal. 
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 Melihat kecenderungan investor yang lebih menginginkan investasi 

dengan risiko rendah, reksa dana menjadi pilihan invesatasi mayoritas investor. 

Reksa dana menjadi pilihan karena umumnya investor mengalami kesulitan jika 

melakukan investasi sendiri pada surat-surat berharga. Kesulitan yang dihadapi 

investor antara lain perlunya melakukan berbagai analisis dan memonitor kondisi 

pasar secara terus-menerus. Selain itu, dibutuhkannya dana yang relatif besar 

untuk dapat melakukan investasi pada surat-surat berharga.          

 Menurut Undang Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 

(27), Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh 

Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Portofolio investasi 

dari reksadana dapat terdiri atas berbagai macam instrumen surat berharga seperti 

saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen 

tersebut. Reksa dana selalu menyediakan Manajer Investasi yang dapat membantu 

investor dalam menempatkan proporsi yang efektif pada portofolio investasi 

investor.  

Pasar modal Indonesia sejak tahun 1996 telah mengembangkan reksa dana 

sebagai salah satu instrumen yang didesain untuk menjangkau investor ritel. 

Industri reksa dana ini diharapkan mampu untuk menjadi ujung tombak dalam 

memperkuat sekaligus memperluas basis investor. Sepanjang kurun waktu 2000-

2004 perkembangan reksadana di Indonesia menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dan mampu menghimpun dana masyarakat mencapai Rp 110 triliun. 

Mulai Maret 2005 peningkatan NAB reksa dana menunjukkan perkembangan 
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yang melambat, dari total aset yang terakumulasi mengalami penurunan hampir 

70 persen atau mengalami titik kejenuhan, sehingga memerlukan inovasi baru 

dalam mengembangkan reksa dana, (Pratomo dan Nugraha, 2009). Salah satunya 

dengan mengembangkan reksa dana yang dapat diperdagangkan di bursa atau 

dikenal dengan Exchange Traded Funds (ETF). ETF adalah reksa dana yang 

kinerjanya mengacu pada suatu indeks tertentu dan diperjualbelikan layaknya 

seperti saham di bursa yang dapat dicermati pergerakannya, (Pratomo dan 

Nugraha, 2009). Sebenarnya sejak akhir tahun 1996 Bapepam telah mengeluarkan 

sebuah peraturan yang mengizinkan bahwa bursa dapat memperdagangkan ETF. 

Produk ini sudah sangat dikenal di bursa yang telah maju, karena ini dapat 

menjadi awal mulainya seorang investor melakukan investasi di bursa sebelum 

bermain saham secara langsung. 

Perdagangan produk ETF sama seperti membeli saham di bursa yaitu pada 

waktu perdagangan dan kinerjanya mengacu pada indeks tertentu. Manajer 

investasi tidak menjual langsung produk investasi ini kepada nasabah, tetapi 

menjual melalui perusahaan sekuritas di bursa. ETF mempunyai karakteristik 

seperti reksa dana dan sekaligus memiliki fleksibilitas seperti saham biasa.  

ETF memiliki keunikan dibandingkan reksa dana konvensional yang saat 

ini diperdagangkan, keterbukaan transaksi dan informasinya sangat transparan, 

merupakan  syarat dan kewajiban mutlak bila produknya ditransaksikan di bursa. 

Investor harus mengetahui portofolio dari reksa dana tersebut. Misalkan, jika 

reksa dana tersebut mempunyai 25 saham dalam portofolio maka saham tersebut 

harus dipublikasikan melalui media massa maupun dilaporkan ke Bapepam dan 

Analisis Exchange..., Nurul Alitha, Ma.-IBS, 2009



5 

 

bursa. Dalam reksa dana saham konvensional nilai aktiva bersih (NAB) baru akan 

dihitung pada sore hari setelah bursa tutup dan dapat diketahui keesokan harinya. 

Sedangkan ETF LQ-45 cukup transaparan karena nilainya adalah sekitar indeks 

LQ-45 yang setiap saat dapat diketahui. ETF ditujukan untuk memperoleh hasil 

investasi selayaknya pasar yang menjadi indeks acuannya. Biaya yang 

dikeluarkan tidak sebanyak jika membeli reksa dana konvensional, dimana hanya 

ada biaya transaksi sekitar 0,19 - 0,3 persen dari saat membeli dan 0,29 - 0,4 

persen dari saat menjual, (Frensidy, 2008). 

Perkembangan transaksi di pasar modal Indonesia selama lima tahun 

terakhir cukup meningkat, maka Salimsyah (2008) optimis bahwa ETF dapat 

berkembang menjadi alternatif investor untuk investasi dan berpotensi tumbuh 

hingga lebih dari US$ 1 miliar dalam lima tahun ke depan. Perdana Wahyu 

Santosa dan Rahmadita Gayuh Dirgantoro seperti yang dikutip dari hasil riset 

Capital Price Bursa Efek Indonesia (2009) memprediksikan pertumbuhan IHSG 

BEI pada tahun 2009 sebesar 15 - 20 persen dibanding akhir 2008. Hal ini 

merupakan sentimen positif bagi prospek pertumbuhan pasar modal khususnya 

investasi pada surat berharga di Bursa Efek Indonesia. 

ETF akan berkembang pesat di pasar modal Indonesia dengan keunggulan 

yang paling mencolok adalah kemudahan cara transaksi, transparansi dan 

rendahnya biaya transaksi dibanding reksa dana konvensional, (Salimsyah, 2008). 

Sehubungan dengan masih minimnya informasi dan belum ada penelitian 

sebelumnya mengenai ETF di Indonesia, penulis tertarik untuk menjadikan ETF 

sebagai obyek pengamatan, dan mencoba mengungkapkan berbagai hal mengenai 
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ETF sehigga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi bagi investor melalui penelitian dengan judul “Analisis 

Exchange Traded Fund (ETF) Sebagai Alternatif Instrumen Investasi 

Periode 2008-2009”. 

 

I.2 Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Sejauhmana keunggulan dan kelemahan  instrumen investasi Exchange 

Traded Fund (ETF) ? 

2. Bagaimana perbandingan kinerja ETF terhadap indeks acuan (pasar) ? 

3. Bagaimana perbandingan return dan risiko yang dihasilkan antara ETF 

dengan reksa dana konvensional ? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Sejauhmana keunggulan dan kelemahan instrumen investasi Exchange 

Traded Fund (ETF). 

2. Perbandingan kinerja ETF dengan indeks acuan (pasar)  

3. Perbandingan return dan risiko yang dihasilkan antara ETF dengan 

reksa dana konvensional. 

 

Analisis Exchange..., Nurul Alitha, Ma.-IBS, 2009



7 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat : 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka 

serta referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Serta dapat 

menjadi suatu acuan bagi studi ilmiah tentang pemilihan instrumen 

investasi. 

2. Bagi Praktisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan kepada investor yang akan melakukan investasi, sehingga dapat 

memilih instrumen investasi yang tepat dan optimal dengan melihat return 

yang dihasilkan serta risiko yang akan dihadapi. 

Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

Manajer Investasi dalam menawarkan alternatif instrumen investasi 

kepada investor. Serta Manajer Investasi dapat termotivasi untuk 

mensosialisasikan ETF kepada investor sehingga lebih dikenal secara 

meluas dan mampu meminimalisasikan keterbatasan informasi mengenai 

ETF . 

 

I.5 Pembatasan Masalah 

  Melihat luasnya cakupan pembahasan dalam penelitian ini dan 

keterbatasan waktu, penulis melakukan beberapa pembatasan masalah, yaitu :  
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1. Variabel pengukuran return yang diteliti dibatasi menggunakan return 

realisasi dan untuk menghitung risiko menggunakan standar deviasi.  

2. Pemilihan reksa dana konvensional sebagai obyek pembanding ditentukan 

berdasarkan kriteria periode dan komposisi portofolio yang sesuai dengan 

ETF yang merupakan objek penelitian utama. Reksa dana saham yang 

dipilih adalah Manulife Saham Andalan (RDS MSA) dengan komposisi 

portofolio saham Indeks LQ-45, sedangkan reksa dana pendapatan tetap 

yang dipilih adalah Schroder Dana Mantap Plus II (RDPT SDMP II) 

dengan komposisi portofolio Surat Untang Negara (SUN) Republik 

Indonesia. 

3. Mengingat keterbatasan waktu penelitian, maka periode penelitian ini 

dilakukan dari Januari 2008 sampai April 2009.  

 

I.6 Sistematika Pembahasan 

 Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan    

penulisan, manfaat penelitian, pembatasan masalah serta sistematika 

pembahasan. 

 BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk melakukan analisis 

dalam penulisan ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan 

hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan tentang waktu dan tempat penelitian, objek 

penelitian, metode pengumpulan data, data yang dihimpun, tehnik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan gambaran umum objek penelitian dan 

pembahasan serta analisis data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan kepada pihak terkait 

dengan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama 

melakukan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pasar Modal    

 Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 8 tahun 1995, tentang pasar modal adalah : “Kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek”. Husnan (2005) mendefinisikan pasar modal sebagai pasar 

untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat 

diperjuabelikan oleh perusahaan, public authorities maupun perusahaan swasta”  

 Menurut Siamat (2004) instrumen pasar modal adalah semua surat 

berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Instrumen yang 

paling umum diperjualbelikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini adalah 

saham, obligasi, rights, opsi, dan waran. 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, 

maupun instrumen lainnya.  
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2.1.2 Investasi 

 Jogiyanto (2008) mengartikan investasi sebagai penundaan konsumsi 

sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu 

tertentu. Menurut Sunariyah (2004), investasi adalah penanaman modal untuk satu 

atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan 

harapan mendapatkan return dimasa-masa yang akan datang. Keputusan 

penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang 

mempunyai kelebihan dana.  

Ditinjau dari ruang lingkup usahanya kegiatan investasi dibagi menjadi 

dua, yakni : (1) Investasi pada aset finansial (financial assets) dilakukan di pasar 

uang, misalnya berupa serifikat deposito, surat komersial, surat berharga pasar 

uang, dan lain-lain. Investasi dapat juga dilakukan di pasar modal, berupa saham, 

obligasi, waran, opsi, dan lain-lain, dan (2) Investasi pada aset-aset riil (real 

assets) dapat berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan 

pertambangan, dan lain-lain. (Halim, 2005). 

2.1.2.1 Tujuan Investasi 

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain, 

(Ahmad, 2004) : 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan 

datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara 

meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya 

bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang 

ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 
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2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih 

perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar 

kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti 

oleh inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak 

melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat 

yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. 

2.1.2.2 Risiko Investasi 

Halim (2005) membagi jenis risiko berdasarkan konteks portofolio 

menjadi dua, yaitu : 

1. Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, karena risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor 

makro yang dapat mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan dengan 

derajat berbeda-beda. Misalnya perubahan tingkat suku bunga, kurs valuta 

asing, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. 

2. Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada pada satu perusahaan 

atau beberapa perusahaan tertentu. Risiko ini besarnya berbeda-beda 

antara satu surat berharga dengan surat berharga yang lain, karena setiap 

perusahaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda-beda. Karakteristik 

risiko yang berbeda-beda dipengaruhi faktor struktur modal, struktur aset, 

tingkat likuiditas, dan tingkat return. 
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 Halim (2005) selanjutnya membagi investor berdasarkan preferensi 

terhadap risiko sebagai berikut : 

1. Investor yang menyukai risiko, merupakan investor yang apabila 

dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan return yang sama 

dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi 

dengan risiko lebih tinggi. 

2. Investor yang netral terhadap risiko merupakan investor yang akan 

meminta kenaikan return yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor 

kelompok ini umumnya bersikap fleksibel dan hati-hati dalam mengambil 

keputusan investasi. 

3. Investor yang tidak menyukai risiko atau penghindar risiko adalah investor 

yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan 

return yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka 

mengambil investasi dnegan risiko lebih rendah. Biasanya investor 

kelompok ini mempertimbangkan keputusan investasinya secara matang 

dan terencana. 

 

 2.1.3 Tingkat Pengembalian (Return) 

Setiap investasi pasti mengharapkan keuntungan, namun tidak ada satu 

orangpun yang dapat memastikan bahwa suatu investasi pasti akan memperoleh 

keuntungan dalam jumlah tertentu di masa akan datang. Return merupakan 

kompensasi atas risiko yang harus ditanggung oleh investor atas investasi yang 

dilakukannya (Jogiyanto, 2008).  
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Pengukuran return yang terealisasi (return historis) dapat digunakan untuk 

menilai kinerja instrumen investasi dan sebagai acuan dalam memprediksi return 

masa yang akan datang. Secara umum return adalah tingkat keuntungan yang 

diperoleh atau diharapkan dari suatu investasi selama suatu periode tertentu dan 

akan diperoleh di masa mendatang. 

Menurut Jones (2007), return memiliki dua komponen. Pertama adalah 

arus kas yang diterima setiap periode investasi, baik berupa bunga maupun 

dividen. Komponen kedua adalah capital gain (loss), yaitu apabila investor 

menjual asset dengan harga jual yang lebih rendah atau tinggi daripada harga beli. 

Capital gain (loss) sangat penting untuk saham biasa dan juga untuk obligasi 

jangka panjang serta sekuritas pendapatan tetap lainnya.  

2.1.3.1 Pengukuran Tingkat Return 

 Investor akan selalu memperhitungkan keuntungan dari setiap investasi 

yang dilakukannya. Menurut Jogiyanto (2008), return terdiri dari dua jenis, yaitu 

return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi dan return 

ekspektasi (expected return) merupakan return yang diharapkan akan diperoleh 

oleh investor di masa mendatang. 

 Realized return (return realisasi) yang dihitung berdasarkan data historis 

digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja suatu investasi. Return realisasi 

penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. 

Tingkat return investasi secara sederhana merupakan total return yang akan 

diterima investor selama periode investasi dinyatakan sebagai presentase dari 

harga investasi dengan harga pada saat awal periode investasi (Jones, 2007). 
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 Sehingga Jogiyanto (2008) menyatakan return realisasi dalam rumus 

sebagai berikut : 
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Keterangan:
 

Ri     =  Return investasi  

Pt    =  Harga sekuritas periode t 

P(t-1)   =  Harga sekuritas periode t-1 

 

2.1.4 Risiko 

Saat melakukan investasi tidaklah cukup hanya menghitung return saja, 

risiko dari investasi juga perlu diperhitungkan. Return dan risiko merupakan dua 

hal yang tidak terpisah. Jones (2007) menyebutkan bahwa risiko adalah 

kemungkinan terjadinya perbedaan antara return yang sesungguhnya dengan 

return yang diharapkan.  

Menurut Husnan (2005) dalam teori portofolio, risiko dapat dinyatakan 

sebagai kemungkinan penyimpangan dari tingkat pengembalian yang diharapkan. 

Karena itu, risiko mempunyai dua dimensi, yaitu menyimpang lebih besar atau 

menyimpang lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Ukuran 

penyebaran dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan nilai 

yang diperoleh menyimpang dari expected return. 
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2.1.4.1    Pengukuran Tingkat Risiko 

2.1.4.1.1 Standar Deviasi 

 Risiko merupakan penyimpangan tingkat keuntungan yang diperoleh dari 

nilai yang diharapkan oleh seorang investor. Menurut Markowitz (2003) seperti 

yang dikutip oleh Sunariyah (2004) menyatakan bahwa risiko yang diharapkan 

tergantung pada keanekaragaman kemungkinan hasil yang diharapkan. 

Risiko diukur dengan standar deviasi, yang merupakan ukuran statistik 

mengenai variabilitas dari serangkaian hasil observasi. Dengan demikian, risiko 

tidak hanya sebagai kejadian yang buruk (jika return yang didapat lebih kecil), 

tetapi juga sebagai kejadian yang baik (jika return yang didapat lebih besar). 

 

2.1.5 Reksa Dana 

2.1.5.1 Pengertian Reksa Dana 

 Reksa dana merupakan suatu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, 

khusunya pemodal kecil yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk 

menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana berasal dari kata “Reksa” 

yang berarti jaga atau pelihara dan kata “Dana” berarti uang, sehingga reksa dana 

pada umumnya diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Kumpulan dana 

dari masyarakat, pihak pemodal atau investor ini kemudian dikelola oleh manajer 

investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio investasi efek atau 

produk keuangan lainnya, (Rahardjo, 2004).  
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 Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 

27  Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh 

Manajer Investasi.  

 Dapat disimpulkan bahwa reksa dana adalah himpunan dana pemodal 

untuk selanjutnya dibentuk suatu portofolio efek yang tersendiri dari beragam 

surat berharga antara lain berupa saham, obligasi, SBI, deposito berjangka dan 

commercial paper. 

2.1.5.2 Pengelolaan Reksa Dana 

 Pratomo dan Nugraha (2009) membagi pengelolaan reksa dana menjadi 

dua pihak yaitu :  

1. Manajer Investasi 

Manajer Investasi (MI) bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang 

meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputsan-keputusan 

investasi, memonitor pasar investasi dan melakukan tindakan-tindakan yang 

dibutuhkan untuk kepentingan investor. MI adalah perusahaan, bukan perorangan 

yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek milik nasabah. Untuk dapat 

melakukan kegiatan usahanya, perusahaan ini harus memperoleh izin dari 

Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai MI. 

2. Bank Kustodian 

Bank Kustodian bertindak sebagai penyimpan kekayaan (safe keeper) serta 

administrator reksa dana. Reksa dana yang terkumpul dari sekian banyak investor 

melalui reksa dana bukan merupakan bagian dari kekayaan MI dan Bank 
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Kustodian, sehingga tidak termasuk dalam neraca keuangan, baik MI maupun 

Bank Kustodian. Dana dan kekayaan (surat-surat berharga) yang dimiliki oleh 

reksa dana adalah milik para investor dan disimpan atas nama reksa dana di Bank 

Kustodian. 

2.1.5.3 Jenis-Jenis Reksa Dana  

 Berdasarkan jenis portofolio investasinya, reksa dana yang ditawarkan di 

pasar modal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu (Paulus, 2008) : 

1. Reksa Dana Pasar Uang 

Reksa dana jenis ini adalah reksa dana yang hanya melakukan investasi 

pada efek yang bersifat utang dengan masa jatuh tempo kurang dari satu 

tahun (jangka pendek), dengan tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas 

dan modal. 

2. Reksa Dana Saham 

Reksa dana ini melakukan investasi miminal 80 persen dari aktivitasnya 

dalam bentuk efek bersifat ekuitas (saham). Reksa Dana Saham memiliki 

risiko paling tinggi dibandingkan reksa dana lainnya karena cenderung 

berfluktuasi, namun dalam jangka panjang pemberi keuntungan yang 

tinggi. 

3. Reksa Dana Pendapatan Tetap (fixed income) 

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah reksa dana yang melakukan 

investasi minimal 80 persen dari aktivitasnya dalam bentuk efek yang 

bersifat utang (obligasi), dengan tingkat pengembalian yang relatif stabil. 
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4. Reksa Dana Campuran 

Merupakan reksa dana yang melakukan investasi dalam bentuk ekuitas 

(saham) dan efek yang bersifat utang (obligasi), dengan komposisi 

portofolio investasi yang bervariasi. Reksa dana campuran ini memiliki 

tingkat risiko yang moderat dengan pengembalian (return) yang relatif 

lebih tinggi dibandingkan dengan reksa dana pendapatan tetap.  

5. Reksa Dana Indeks 

Merupakan reksa dana yang diterbitkan di mana kinerjanya akan mengacu 

atau membayangi indeks yang dituju. Ada beragam indeks yang menjadi 

acuan reksa dana indeks, seperti indeks BEI, Jakarta Islamic Index (JII), 

Standard & Poor 500 Index, indeks Kompas 100, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pasar Modal, ada dua 

bentuk reksa dana, yaitu berbentuk perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi 

Kolektif (KIK). Menurut Rahardjo (2004), reksa dana berbentuk perseroan adalah 

emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari 

penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan 

di pasar modal dan pasar uang. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak yang 

dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat 

pemegang Unit Penyertaan sebagai investor dimana Manajer Investasi diberi 

wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian 

diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 
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Reksa dana berbentuk perseroan dapat bersifat tertutup dan bersifat 

terbuka. Ciri-ciri reksa dana tertutup adalah (Rahardjo, 2004)  : 

1. Reksa dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai 

batas modal dasar 

2. Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor 

3. Investor tidak dapat menjual kembali saham reksa dana yang dimiliki 

kepada penjual reksa dana 

4. Saham reksa dana dicatat di bursa efek 

Adapun ciri-ciri reksa dana terbuka adalah : 

1. Reksa dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau unit penyertaan 

bar uterus menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya. 

2. Saham atau Unit Penyertaan reksa dana tidak perlu dicatat di bursa efek 

dan dapat diperjualbelikan di luar bursa (Over The Counter) 

3. Pemodal dapat menjual kembali saham atau Unit Penyertaan reksa dana 

yang dimilkinya kepada penjual reksa dana 

4. Harga jual beli saham atau unit penyertaan reksa dana berdasarkan Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) yang setiap harinya harus dihitung oleh Bank 

Kustodian. NAB ini akan menjadi pedoman investor dan calon investor 

untuk mengambil keputusan, membeli, menjual atau mempertahankan 

Unit Penyertaannya. Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau Net Assets Value 

adalah nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio investasi kolektif 

ditambah kekayaan reksa dana. 
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Sedangkan ciri-ciri reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif , 

antara lain (Rahardjo, 2004) :  

1. Wadah penghimpun dana adalah kontrak yang disebut Kontrak Investasi 

Kolektif (KIK) 

2. Kontrak dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian 

3. Reksa dana kontrak merupakan produk dari Manajer Investasi 

4. Manajer Investasi menerbitkan unit penyertaan dan ditawarkan atau dijual 

kepada calon pemodal dan unit penyertaan tersebut merupakan produk 

dari Manajer Investasi 

5. Dana terkumpul secara kolektif, atau portofolio yang dibentuk dari dana 

yang diperoleh merupakan milik bersama dari para investor, bukan milik 

Manajer Investasi. Manajer Investasi hanya mengelola dana 

6. Biaya yang dikeluarkan pada saat persiapan penerbitan unit penyertaan, 

dibebankan kepada Manajer Investasi sebagai promotor, dan biaya 

operasional menjadi beban pemodal. 

2.1.5.4 Manfaat Investasi Reksa Dana 

 Manfaat investasi pada reksa dana yang dapat diperoleh investor antara 

lain sebagai berikut (Paulus, 2008) : 

1. Tingkat pengembalian yang potensial 

Investor akan menerima manfaat berupa dividen dan atau bunga dari 

manajer investasi, serta keuntungan (capital gain) dari peningkatan Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) 
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2. Diversifikasi investasi  

Reksa dana membantu memudahkan investor melakukan investasi dengan 

cara mengambil manfaat melalui  cara diversifikasi. Portofolio reksa dana 

terdiri dari berbagai macam efek yang dapat dimiliki investor dengan 

biaya yang relatif sedikit. Oleh karena itu reksa dana menyediakan 

berbagai alternatif investasi karena pada hakikatnya reksa dana 

mempunyai komposisi investasi yang berbeda-beda 

3. Peningkatan daya serap pasar 

Reksa dana bermanfaat dalam meningkatkan daya serap pasar khususnya 

pasar perdana. 

4. Pengelolaan dana secara profesional 

Investor tidak perlu melakukan analisis efek yang cukup rumit karena 

tugas tersebut secara professional dilakukan oleh Manajer Investasi 

5. Likuiditas reksa dana 

Reksa Dana Terbuka sangat likuid, karena investor dapat menjual 

miliknya kapan saja kepada Manajer Investasi. 

6. Efisiensi waktu 

Dengan melakukan investasi pada reksa dana dimana dana tersebut 

dikelola oleh Manajer Investasi profesional, maka pemodal tidak perlu 

untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan 

kepada Manajer Investasi.  
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2.1.5.5 Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana 

 Nilai Aktiva Bersih (NAB) tidak dapat dipisahkan dari reksa dana karena 

istilah ini merupakan suatu tolak ukur dalam memantau hasil portofolio suatu 

reksa dana. NAB adalah total nilai investasi dan kas yang dipegang (uninvested) 

dikurangi biaya-biaya hutang dari kegiatan operasional yang harus dibayarkan, 

(Paulus, 2008).  

 NAB per unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio reksa dana 

setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah unit penyertaan yang 

telah beredar (dimiliki investor) pada saat tertentu. NAB per saham per unit 

dihitung setiap hari oleh Bank Kustodian setelah mendapat data dari Manajer 

Investasi dan nilainya dapat dilihat dari surat kabar yang dibuat reksa dana 

bersangkutan setiap hari. Menurut Siamat (2004) nilai aktiva bersih reksa dana 

pada suatu periode dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

    

  

Sedangkan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

  

Keterangan : Total NAB
        

=  Jumlah Nilai Aktiva Bersih pada periode tertentu  

   NAB per unit
 
=  Nilai Aktiva Bersih per surat berharga atau unit 

penyertaan pada periode tertentu 

Total NAB = Nilai Aktiva – Total Kewajiban 
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Besarnya NAB bisa berfluktuasi setiap hari, tergantung dari perubahan 

nilai efek portofolio. Meningkatnya NAB mengindikasikan naiknya nilai investasi 

pemegang saham per unit pernyertaan dan sebaliknya, menurun berarti 

berkurangnya nilai investasi pemegang unit penyertaan. 

2.1.5.6 Alokasi Biaya Reksa Dana 

Menurut Haymans (2008) ada beberapa jenis biaya yang timbul dalam 

mengelola reksa dana, yaitu : 

1. Biaya ketika investor membeli reksa dana, yaitu biaya yang dikeluarkan 

investor saat membeli reksa dana dikenal dengan biaya pembelian 

(subscription fee). Biaya ini besarnya bervariasi dan besarnya maksimal 2 

persen.  

2. Biaya yang dikeluarkan oleh reksa dana itu sendiri sebagai badan hukum, 

merupakan biaya yang ditujukan untuk bank kustodian dan manajer 

investasi. Biaya-biaya ini harus dikurangkan dari Total Aset Reksa Dana 

setiap harinya. Saat ini, biaya bank kustodian sebesar  0,25 persen per 

tahun. Fee untuk manajer investasi atas pengelolaan reksa dana berkisar 

0,5 persen - 2 persen per tahun.   

3. Biaya ketika investor menjual reksa dana, merupakan biaya yang terjadi 

ketika investor menarik atau menjual kembali unit reksa dananya kepada 

manajer investasi dan dikenal dengan biaya penjualan kembali 

(redemption fee). Besarnya bervariasi, saat ini berkisar dari 0 persen - 2 

persen. 

 

Analisis Exchange..., Nurul Alitha, Ma.-IBS, 2009



25 

 

2.1.5.7 Return Reksa Dana 

Keputusan investor melakukan investasi pada reksa dana salah satunya 

adalah faktor return yang akan diperoleh. Return menjadi faktor pertimbangan 

terpenting selain faktor risiko. Titik kepuasan investasi oleh seorang investor 

adalah seberapa besar investasinya tersebut bisa menghasilkan return yang 

maksimal sesuai dengan harapannya. 

Menurut Jogiyanto (2008) return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi 

dihitung berdasarkan data histories. Return realisasi dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Jogiyanto, 2008) :  

)1(

)1(

−

−−
=

t

tt

NAB

NABNAB
Ri  

Keterangan : Ri  = Return investasi  

NAB
t  

= NAB bulan sekarang  

NAB
t-1  

= NAB bulan lalu  

2.1.5.8 Risiko Investasi dalam Reksadana 

Untuk melakukan investasi reksa dana, investor harus mengenal jenis 

risiko yang berpotensi timbul apabila membeli reksa dana, yaitu (Rahardjo, 2004): 

1. Risiko Menurunnya Nilai Unit Penyertaan. 

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan 

surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio Reksa Dana tersebut. 
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2. Risiko Likuiditas. 

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika 

sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) 

atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam 

menyediakan uang tunai atas redemption  tersebut. 

3. Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami 

penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau 

pasar obligasi secara drastis. Istilah lain adalah pasar sedang megalami 

kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya 

mengalami penurunan harga yang sangat drastis. 

4. Risiko Default 

Risiko default terjadi misalnya jika pihak MI tersebut membeli obligasi 

yang emitennya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu 

membayar bunga atau pokok obligasi. 

2.1.5.8.1  Tingkat Risiko Investasi dalam Reksadana 

Pengukuran tingkat risiko reksa dana paling sederhana berdasarkan standar 

deviasi. Pengukuran risiko reksa dana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

jauh nilai yang diperoleh menyimpang dari expected return. Demikian pula 

standar deviasi merupakan ukuran penyebaran dari kemungkinan return yang 

diperoleh dari investasi (Sharpe, 1990). Standar deviasi dapat dihitung dengan 

menggunakan formula sebagai berikut (Jogiyanto, 2008) : 
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Keterangan :  ∂ = Standar deviasi 

           Ri = Return reksa dana 

           R = Return reksa dana rata-rata 

           n = jumlah periode  

 

2.1.6 Exchange Traded Fund (ETF) 

2.1.6.1 Pengertian ETF 

 Exchange Traded Fund (ETF) merupakan jenis reksa dana yang 

membolehkan investor untuk memperdagangkan portofolio indeks seperti yang 

dilakukan pada saham, (Bodie, Kane dan Marcus, 2007).  

 Jones (2007) mendefinisikan ETF sebagai “ A passive portofolio offering 

targeted diversification and trading like a stock”. Pratomo dan Nugraha (2009) 

menyatakan ETF adalah reksa dana yang kinerjanya mengacu pada suatu indeks 

tertentu dan diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa yang dapat 

dicermati pergerakannya.  

 Secara umum, ETF merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi 

Kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa seperti 

halnya saham dan kinerjanya mengacu pada indeks tertentu, dapat berupa indeks 

saham atau indeks obligasi.  
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2.1.6.2 Karakteristik ETF 

Instrumen investasi ETF sebenarnya merupakan jenis reksa dana, hanya 

saja mempunyai karakteristik yang menjadi ciri khas sehingga berbeda dengan 

reksa dana konvensional biasa. Karakteristik tersebut adalah : 

1.  Unit Penyertaan atau saham ETF diterbitkan melalui proses yang disebut 

“Creation Unit” (Unit penyertaan atau saham ETF dalam satuan jumlah 

yang besar (blocks) yang dibentuk pada awal sebelum ETF 

diperdagangkan di bursa). Beberapa investor kelembagaan (institutional 

investor) bertindak sebagai Sponsor, mendepositkan sekumpulan efek 

(basket of securities) kedalam portofolio dan sebagai gantinya investor 

tersebut akan menerima Unit Penyertaan atau saham ETF dalam satuan 

jumlah yang besar (blocks). Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan atau 

saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk diperdagangkan 

antar investor retail. 

2.  Harga Unit Penyertaan atau saham ETF di Bursa akan mengalami 

pergerakan secara terus menerus sesuai dengan kekuatan permintaan dan 

penawaran (demand and supply), dan dapat ditransaksikan setiap saat 

sepanjang jam perdagangan Bursa Efek Indonesia. 

3.  Investor ritel yang ingin melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit 

Penyertaan atau saham ETF tidak dapat melakukan pembelian dan 

penjualan kembali saham ETF secara langsung melalui Manajer Investasi, 

namun melalui mekanisme selayaknya perdagangan saham di Bursa Efek 

yaitu dengan membuka rekening Efek di perusahaan pialang saham 
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(Perantara Pedagang Efek) dan kemudian melakukan transaksi pembelian 

atau penjualan melalui perusahaan pialang tersebut. Sama halnya ketika 

investor melakukan transaksi saham, transaksi pembelian atau penjualan 

Unit Penyertaan atau Saham ETF ini akan dikenakan biaya komisi oleh 

perusahaan pialang tersebut sebesar kurang dari 1 persen. 

4.  Khusus bagi investor Institusi atau Sponsor dan Dealer Participants ( 

perusahaan pialang atau pedagang perantara saham yang berperan menyediakan 

likuiditas untuk produk ETF) yang memiliki Unit Penyertaan atau Saham 

ETF dalam jumlah besar (blocks) dapat melakukan pelunasan 

(redemption) secara langsung dari reksa dana dalam jumlah yang telah 

ditentukan sebelumnya baik secara in-kind, yaitu dengan menerima efek 

yang mendasarinya (underlying) sebagai hasil pelunasan ataupun 

menerima uang tunai. 

5. Ketika melakukan pembelian Unit Penyertaan atau Saham ETF di pasar 

sekunder (bursa), tidak terdapat batasan pembelian, ukuran perdagangan 

yaitu 1 lot = 500 lembar saham. Hal ini berbeda apabila investor ingin 

membeli Unit Penyertaan reksa dana konvensional dimana biasanya 

terdapat batasan pembelian dan besarnya investasi minimum bervariasi 

tergantung masing-masing Manajer Investasi. 

6. Karena ETF tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka 

investor dapat melakukan variasi transaksi terhadap saham ETF sama 

halnya dengan transaksi saham biasa, misalnya margin trading (buying on 
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margin) di mana investor membeli saham dengan menggunakan dana yang 

dipinjam dari broker yang ada di bursa. 

2.1.6.3 Jenis-Jenis ETF 

 Secara garis ETF dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu (Pratomo 

dan Nugraha, 2009) : 

 1. ETF Indeks (Index ETFs)  

ETF Indeks adalah ETF yang mengivestasikan dana kelolaannya dalam 

sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada suatu indeks tertentu 

dengan proporsi yang sama dengan bobot dalam indeks yang ditargetkan 

dengan tujuan untuk mencerminkan gambaran kinerja indeks di bursa 

yang sama dengan kinerja indeks acuan. 

2. Close-end ETFs 

Closed-end ETFs adalah fund yang diperdagangkan di bursa efek 

berbentuk perusahaan investasi , bersifat tertutup dan dikelola secara aktif 

oleh Manajer Investasi. Closed-end ETFs menawarkan sahamnya kepada 

publik melalui mekanisme penawaran umum perdana (IPO), kemudian 

dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam berbagai jenis efek sesuai 

dengan kebijakan investasi. Closed-end ETFs memiliki Dewan Direksi 

yang dipilih oleh Pemegang Saham, Dewan Direksi kemudian menunjuk 

Komite Investasi dan Manajer Portofolio yang bertugas melakukan 

pengelolaan reksa dana secara aktif. Closed-end ETFs tercatat di Bursa 

Efek, sehingga sahamnya diperjualbelikan antar investor di Bursa Efek 

dan tidak melalui reksa dana itu sendiri. 
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2.1.6.4 Mekanisme Penerbitan dan Perdagangan ETF di Bursa Efek 

Mekanisme penerbitan dan perdagangan ETF di Bursa Efek, adalah (Tim 

Riset ETF Bapepam, 2005) : 

1. Penerbitan unit penyertaan atau saham ETF (creation units) 

Unit penyertaan atau saham ETF diterbitkan melalui proses yang disebut 

“Creation Unit”. Proses tersebut dilakukan pada saat investor 

kelembagaan dalam hal ini bertindak sebagai sponsor, mendepositkan 

sekumpulan efek kedalam reksa dana dan sebagai gantinya investor 

tersebut akan menerima unit penyertaan atau saham ETF dalam satuan 

jumlah yang ditentukan. 

2. Pencatatan dan perdagangan saham ETF di Bursa Efek 

Sebagian atau seluruh unit penyertaan atau saham dari hasil proses kreasi 

tersebut kemudian dicatatkan di Bursa Efek untuk diperdagangkan antar 

investor ritel. Dalam proses perdagangannya di bursa, terdapat mekanisme 

“market making” yang dilakukan oleh investor institusi yang memiliki unit 

penyertaan atau saham ETF dalam jumlah besar yang bertindak sebagai 

“market maker”. Hal ini bertujuan untuk menjaga tingkat likuiditas 

perdagangan ETF di bursa. Market maker akan menyerap permintaan 

apabila terjadi kelebihan permintaan beli atau jual atas saham ETF. 

Dengan adanya mekanisme market maker ini, maka pergerakan harga unit 

penyertaan atau saham ETF di bursa tidak bergerak terlalu jauh dari NAB 

reksa dana.  
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Untuk lebih jelas mekanisme penerbitan dan perdagangan ETF di bursa 

dapat dilihat dalam gambar berikut : 

Gambar 2.1 
Mekanisme Penerbitan dan Perdagangan ETF 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Bapepam, 2005 

3. Mekanisme Pencerminan Indeks  

ETF dikelola secara pasif dengan tujuan untuk mencerminkan gambaran 

kinerja indeks di bursa atau dengan kata lain untuk menciptakan tingkat 

pendapatan yang sama dengan indeks acuan. Terdapat dua metode yang 

digunakan untuk menyamai (mendekati) kinerja dari ETF dengan indeks 

acuannya, yaitu : 

a. Metode replikasi penuh, ETF akan menginvestasikan dana 

kelolaannya dalam saham yang terdapat pada indeks acuan dengan 

bobot yang sama dengan bobot dalam indeks tersebut, sehingga 

kinerja reksa dana tersebut akan sama dengan kinerja indeks 

acuan. 

b. Metode sampel perwakilan, ETF akan menginvestasikan dana 

kelolaannya dalam beberapa sampel saham yang memiliki fitur 
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yang sama yang dianggap mewakili indeks acuan, misalnya dalam 

hal kapitalisasi pasar, bobot dalam industri serta likuiditas. ETF 

yang menggunakan metode sampel perwakilan cenderung 

memiliki tingkat kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan 

yang menggunakan replikasi penuh.  

4. Pihak-Pihak yang Terlibat 

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dan 

perdagangan ETF di Bursa Efek adalah sebagai berikut : 

a. Sponsor, pihak sponsor berperan dalam memprakarsai rencana 

penerbitan dan perdagangan ETF dan mendukung kerja sama di 

tingkat manajerial dari berbagai pihak. Sponsor dapat berasal dari 

Bursa Efek, Manajer Investasi, Bank Investasi dan lembaga 

pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengembangan pasar 

modal. 

b. Regulator, berperan dalam penyusunan peraturan yang berkenaan 

dengan pedoman penerbitan ETF. 

c. Bursa Efek, berperan dalam menyiapkan infrastuktur bagi proses 

pencatatan, perdagangan ETF, dan memfasilitasi proses penerbitan 

dan pelunasan secara in-kind. 

d. Manajer Investasi, berperan dalam pengelolaan dana yang 

terhimpun dari penerbitan ETF dan memfasilitasi proses 

penerbitan dan pelunasan secara in-kind. 
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e. Bank Kustodian, mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan 

pemegang unit penyertaan ETF, mengatur proses penerbitan dan 

pelunasan secara in-kind serta memiliki kewajiban pelaporan ETF. 

f. Market Maker, berperan dalam menyediakan likuiditas 

perdagangan ETF di Bursa dengan menyerap apabila terdapat 

kelebihan permintaan dan penawaran atas saham ETF di Bursa 

Efek serta membantu menjaga keseimbangan antara harga ETF 

dengan NAB. 

g. Seeding Party, berperan menyediakan modal awal atau portofolio 

efek awal untuk membentuk ETF 

2.1.6.5 Alokasi Biaya ETF 

 Transaksi pembelian ETF adalah melalui bursa sehingga biaya transaksi 

yang dikenakan saat bertransaksi ETF adalah sama seperti bertransaksi saham 

yang biasanya sebesar kurang dari 1 persen, (Kompas, 2007). Alokasi biaya 

transaksi saat pembelian adalah sekitar 0,19 persen sampai 0,3 persen. Sedangkan 

biaya transaksi saat menjual kembali adalah sekitar 0,29 persen sampai 0,4 

persen,  (Haymans, 2008) 

2.1.6.6 Risiko Investasi dalam ETF 

 Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan 

berbagai peluang keuntungan, ETF pun mengandung berbagai peluang risiko, 

antara lain (Iman, 2008) : 
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1. Risiko pasar, risiko ini merupakan risiko yang terjadi akibat adanya 

fluktuasi harga saham karena faktor ekonomi makro seperti suku bunga, 

nilai tukar, dan faktor stabilitas politik 

2. Risiko likuiditas, investor tidak selalu dapat menjual ETF pada harga yang 

diinginkan. Investor harus menanggung risiko kerugian akibat selisih 

harga bid-ask. 

 

2.1.7. Strategi Portofolio 

 Strategi investasi yang dapat dilakukan investor dalam pembentukan 

portofolio umumnya ada dua macam, yaitu strategi aktif (active strategy) dan 

strategi pasif (passive strategy), yaitu (Tandelilin 2001) :  

1. Strategi Pasif  

Merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi 

dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan 

indeks pasar. Tujuan dari strategi pasif ini adalah memperoleh return portofolio 

sebesar return indeks pasar dengan menekankan seminimal mungkin risiko dan 

biaya investasi yang harus dikeluarkan.  

Ada dua macam strategi pasif yaitu sebagai berikut: a). Strategi beli dan 

simpan maksudnya adalah investor melakukan pembelian sejumlah saham dan 

tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu, b). Strategi mengikuti indeks 

merupakan strategi yang digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana 

atau dana pensiun oleh investor. Dalam hal ini investor berharap bahwa kinerja 

investasinya pada kumpulan saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan 
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duplikasi dari kinerja indeks pasar. Dengan kata lain investor berharap 

memperolah return yang sebanding dengan return pasar. 

2. Strategi Aktif  

Merupakan tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan 

jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham 

serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk mendapatkan return abnormal. Tujuan 

strategi aktif ini adalah mendapatkan return portofolio saham yang melebihi 

return portofolio saham yang diperoleh dari strategi pasif.  

 

2.1.8 Indexing 

 Strategi pasif menurut Boddie, Kane, dan Marcus (2007) sebenarnya 

adalah suatu strategi portofolio yang ditempuh dengan mencari keamanan (rasa 

aman), baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga investor penganut 

strategi ini diumpamakan seperti orang yang naif. Bentuk penerapan strategi 

investasi pasif adalah dengan membuat suatu portofolio berdasarkan suatu indeks 

yang valid dan disebut sebagai indexing. 

 Jones (2007) menyatakan bahwa indexing merupakan pendekatan 

investasi yang mencoba untuk menyamai imbal hasil investasi dari sebuah 

portofolio pembanding tertentu. Manajer investasi yang menerapkan cara ini pada 

dasarnya bertujuan untuk memiripkan kinerja portofolio yang dimiliki dengan 

kinerja indeks dengan cara memegang seluruh sekuritas yang ada di dalam indeks. 

Tidak ada usaha untuk mengotak-atik anggota portofolio dalam rangka 

mangalahkan atau melampaui kinerja indeks. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 Dalam melakukan investasi, investor dihadapkan kepada beberapa pilihan 

instrumen investasi. Investor akan memilih instrumen investasi yang mampu 

memberikan return maksimal dengan risiko yang minimal. Beberapa peneliti di 

luar Indonesia telah mencoba melakukan penelitian mengenai instrumen investasi 

terbaik yang dapat dijadikan pilihan. Beberapa peneliti tersebut melakukan 

penelitian terhadap ETF yang terkait dengan eksistensinya terhadap mutual funds, 

karakteristik, dan kinerja ETF. Sedangkan di Indonesia, belum ada penelitian 

yang terkait dengan karakteristik, kinerja, ataupun perbandingan kinerja terhadap 

instrumen investasi lainnya. Penelitian yang telah dilakukan mengenai ETF hanya 

sebatas Studi Kelayakan terhadap Penerapan Exchange Traded Fund di Pasar 

Modal Indonesia yang dilakukan oleh Tim Bapepam. Ringkasan mengenai 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di luar Indonesia dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 2.1  Ringkasan Jurnal Penelitian 

No. Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Lokasi 
Penelitian 

Kesimpulan Penelitian 

1. 
 
 
 
 
 

Ilan Guedj dan 
Jennifer 
Huang (2008) 

Are ETFs 
Replacing Index 
Mutual Funds ? 
 

Bursa 
Amerika 
Serikat 

• Menunjukkan bahwa ETF di bursa 
Amerika tumbuh pesat tahun 2006 
dan mampu menggantikan 
eksistensi  investasi lainnya yaitu 
Open-Ended Mutual Funds (OEF). 

• Berdasarkan analisa data tahun 
2001, laju pertumbuhan ETF 3 kali 
lebih cepat dari OEF, rata-rata laju 
pertumbuhan dari indeks OEF 
hanya 7% dan ETF 389%. 

• Pertumbuhan perusahaan pengelola 
ETF antara 1996-2006 yaitu dari 2 
perusahaan menjadi 23 perusahaan. 

• ETF mampu menjadi alternatif 
untuk investasi berbasis indeks 
yang diperdagangkan di bursa 
karena biaya yang murah. 

• Di bursa Amerika, ETF lebih 
cocok untuk indeks yang lebih 
sempit, kurang likuid, kurang 
terdiversifikasi, dan lebih spesifik. 
 

2. Gerasimos G. 
Rompotis 
(2007) 

The Seasonal 
Pattern in ETFs 
Performance, 
Volatility and 
Trading Activity 

Bursa 
Amerika 
Serikat 

• Ada hubungan positif antara risiko 
dan volume ETFs, yaitu saat 
investor merasa investasinya 
terlalu berisiko maka ia akan 
menjual saham-saham ETFs. 

• Terdapat eksistensi pola musiman 
yang kuat dalam return rata-rata 
ETFs selama bulan Nopember, 
selalu positif dan tertinggi dari 
keseluruhan. 

• Risiko berhubungan positif dengan 
tracking error ETFs. 
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3. David R. 
Gallagher dan 
Reuben Segara 
(2008) 

The Performance 
and Trading 
Characteristic of 
ETFs 

Bursa 
Australia 

• ETFs berorientasikan indeks 
secara tepat, menjejaki setiap 
benchmark-nya. 

• ETFs menggambarkan inovasi 
pasar finansial terbaru dengan 
manfaat berupa diversifikasi 
melalui satu susunan investasi, 
efisiensi pajak relatif, dan biaya 
yang rendah. 

• ETFs mampu menarik perhatian 
karena sangat transparans dalam 
mengidentifikasi portofolionya, 
valuasi per hari, kecepatan 
perdagangan serta kemampuan 
ETFs untuk dijual secara singkat. 

• ETFs sesuai dengan teori dan 
operasi struktur ETF yaitu 
mempunyai tracking error lebih 
rendah dari mutual funds index. 

 

Penelitian ini ingin mengemukakan berbagai hal mengenai Exchange 

Traded Fund. Informasi yang masih terbatas mengenai ETF akan dilengkapi 

melalui penelitian ini seperti karakteristik ETF, kelebihan dan kelemahan ETF. 

Penelitian ini juga akan melakukan perbandingan antara ETF dengan instrumen 

investasi yang bersifat portofolio yaitu reksa dana dilihat dari risiko dan 

returnnya. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi bahwa ETF dapat dijadikan 

salah satu alternatif investasi bagi investor di pasar modal dilihat kinerjanya. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Penelitian ini merupakan jenis deskriptif kuantitatif, dimana penulis akan 

mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian utama, yaitu 
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Exchange Traded Fund (ETF) yang terdiri dari R-LQ45X dan R-ABFII. Semua 

informasi mengenai ETF akan dijelaskan dengan detail sehingga keterbatasan 

informasi dapat diatasi. Selanjutnya, penelitian ini akan dilengkapi dengan analisa 

kuantitatif mengenai kinerja ETF dan instrumen investasi pembandingnya. 

Kerangka permikiran penulis dalam melakukan analisa secara kuantitatif meliputi: 

1. Data NAB bulanan ETF R-LQ45X yang telah diperoleh diolah untuk 

mengetahui kinerjanya melalui perhitungan return realisasi dan risiko 

yang dinyatakan dalam standar deviasi. Dari data indeks penutupan LQ-45 

(pasar) dihitung besarnya return realisasi pasar. Selanjutnya, kedua return  

realisasi tersebut dibandingkan, sehingga mampu menjawab apakah 

kinerja ETF R-LQ45X dapat melampaui kinerja pasar acuannya 

(outperformed) atau tidak. 

2. Data NAB bulanan ETF R-ABFII yang telah diperoleh diolah untuk 

mengetahui kinerjanya melalui perhitungan return realisasi dan risiko 

yang dinyatakan dalam standar deviasi. Data indeks penutupan iBoxx ABF 

Indonesia Index (pasar) dihitung besarnya return realisasi pasar. 

Selanjutnya, kedua return  realisasi tersebut dibandingkan, sehingga 

mampu menjawab apakah kinerja ETF R-ABFII dapat melampaui kinerja 

pasar acuannya (outperformed) atau tidak.  

Setelah membandingkan kedua jenis ETF dengan pasar acuannya masing 

masing, dilakukan perbandingan dengan instrumen investasi lainnya yaitu 

reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap.  
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3.  Data NAB bulanan reksa dana saham diolah untuk mendapatkan besarnya 

rata-rata return realisasi dan standar deviasi. Setelah itu, nilai rata-rata 

return realisasi dan standar deviasi tersebut dibandingkan secara langsung 

dengan nilai yang dimiliki ETF R-LQ45X, sehingga dapat dilihat kinerja 

instrumen investasi mana yang lebih baik serta diuji melalui uji statistik. 

4.  Data NAB bulanan reksa dana pendapatan tetap diolah untuk mendapatkan 

besarnya rata-rata return realisasi dan standar deviasi. Setelah itu, nilai 

rata-rata return realisasi dan standar deviasi tersebut dibandingkan secara 

langsung dengan nilai yang dimiliki ETF R-ABFII, sehingga dapat dilihat 

kinerja instrumen investasi mana yang lebih baik serta diuji melalui uji 

statistik. 

 

 Untuk memudahkan memahami kerangka pemikiran penulis mengenai 

analisa  kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram 

di bawah ini : 
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Gambar 2.2  Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan tujuan penelitian dan kajian teori yang telah jelaskan 

sebelumnya, maka untuk melengkapi tujuan penelitian ketiga dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Ho:  Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return R-LQ45X 

dengan RDS MSA 

Ha:  Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return R-LQ45X dengan 

RDS MSA 
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2. Hipotesis 2 

Ho:  Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return R-ABFII 

dengan RDPT SDMP II 

Ha:  Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return R-ABFII dengan 

RDPT SDMP II 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk 

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi, (Sekaran, 

2006). Dalam penelitian ini, metode deskriptif yang digunakan termasuk dalam 

metode deskriptif analisis kerja dan aktivitas, yaitu penelitian yang ditujukan 

untuk menyelidiki secara terperinci mengenai aktivitas dan hasil tersebut dapat 

memberikan rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.  

Periode penelitian adalah Januari 2008 sampai Desember 2009. 

Pengambilan periode ini disesuaikan dengan periode terbitnya ETF yang baru 

diperdagangkan Desember 2007. Hal ini dikarenakan ETF tersebut merupakan 

objek penelitian utama yang dilakukan penulis. Jadi, periode data instrumen 

investasi pembanding yaitu reksa dana konvensional yang digunakan mengikuti 

periode ETF. 

3.1.1 Objek penelitian  

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. ETF berbasis saham (R-LQ45X) dan berbasis obligasi (R-ABFII), sebagai 

instrumen investasi yang baru diperdagangkan dibursa pada tahun 2007.  
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b. Reksadana konvensional yang berbasis saham (RDS MSA) dan 

pendapatan tetap (RDPT SDMP II), salah satu instrumen investasi yang 

berbentuk portofolio sebagai bentuk diversifikasi. 

c. Indeks LQ-45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham pilihan dengan 

mengacu pada dua variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi 

pasar. 

d. iBoxx ABF Indonesia Index, yaitu indeks obligasi yang mencerminkan 

obligasi negara Indonesia (SUN). 

Data yang digunakan dari empat objek penelitian di atas merupakan data bulanan. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder tersebut diperoleh melalui sumber data historis mengenai NAB per unit 

ETF dan reksa dana konvensional, Indeks LQ45 dan Indeks obligasi pemerintah 

(SUN) yang dikeluarkan dan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga resmi seperti 

Bapepam-LK, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang (DJPU) dan Bursa Efek 

Indonesia (BEI) atau dipublikasikan melaui harian surat kabar dan internet.  

3.2.1 Data yang dihimpun 

 Data diambil dari sumber-sumber yang tersedia dan sebagian data lagi 

merupakan hasil pengolahan dari data yang sudah tersedia. Sumber data berasal 

dari Bapepam-LK, DJPU, BEI dan harian surat kabar. Data yang digunakan 

adalah : 

1. NAB per unit bulanan R-LQ45X berasal dari laporan Bapepam. 
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2. NAB per unit bulanan R-ABFII berasal dari laporan Bapepam. 

3. NAB per unit bulanan Reksa Dana Saham Manulife Saham Andalan (RD 

MSA) berasal dari laporan Bapepam. 

4. NAB per unit bulanan Reksa Dana Pendapatan Tetap Schroder Dana 

Mantap Plus II berasal dari laporan Bapepam. 

5. Harga penutupan Indeks LQ-45 dari laporan bulanan yang diterbitkan oleh 

BEI. 

6. Harga penutupan iBoxx ABF Indonesia Index dari laporan bulanan yang 

diperoleh dari  DJPU. 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, objek penelitian utama menggunakan populasi ETF, 

karena ETF yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia saat ini hanya ada 2 

produk, yaitu Reksa dana Premier LQ-45 (R-LQ45X) dan Reksa dana ETF ABF 

Indonesia Bond Index Fund (R-ABFII).  

Sedangkan untuk reksa dana sebagai objek pembanding menggunakan 

sampel, ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan sengaja menetukan jenis responden dengan tujuan tertentu 

sehingga sampel dapat dipilih. Kriteria sampel penelitian ini adalah: 

1. Diterbitkan pada tahun 2007 dan maksimal bulan Desember 2007 

2. Komposisi portofolio yang mendekati komposisi portofolio ETF 

 Berdasarkan kriteria tersebut, maka reksa dana yang dipilih adalah reksa 

dana saham Manulife Saham Andalan (RD MSA) dan reksa dana pendapatan 

tetap Schroder Dana Mantap Plus II (RD SDMP II). 
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3.2.3 Tehnik pengumpulan data 

a. Studi Literatur (Library Research) 

Data yang diperoleh dari berbagai litaratur, berupa text book, jurnal dan 

artikel yang membahas mengenai instrumen investasi yang dibahas dalam 

skripsi ini. 

b. Pengambilan Data (Field Research) 

Pengumpulan data berupa data historis mengenai NAB per unit ETF dan 

reksa dana, indeks LQ45, dan iBoxx ABF Indonesia Index diambil dari 

sumber yang bisa memberikan informasi mengenai data historis tersebut 

baik dari harian surat kabar, internet, Bapepam-LK, DJPU dan BEI. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Teknik pengolahan data 

Data yang diperoleh diolah untuk mendapatkan nilai variabel yang akan 

diteliti. Variabel penelitian yang digunakan adalah pengukuran return dan tingkat 

risiko. Perhitungan return untuk ETF dan  reksa dana konvensional menggunakan 

return realisasi reksa dana, yaitu (Jogiyanto, 2008) :  

)1(

)1(

−

−−
=

t

tt

NAB

NABNAB
Ri

 

Keterangan : Ri  = Return investasi 

NAB
t  

= NAB bulan sekarang  

NAB
t-1  

= NAB bulan lalu  
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Perhitungan return pasar yang dijadikan sebagai acuan menggunakan return 

realisasi pasar, yaitu (Warsini, 2009) :  

)1(

)1(
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4545

−

−−
=

t
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Rm  

Keterangan : Rm  = Return pasar  

LQ45t  = Indeks LQ-45 bulan sekarang  

LQ45t-1
= Indeks LQ-45 bulan lalu  

            )1(

)1(

−

−−
=

t

tt

IHO

IHOIHO
Rm  

Keterangan : Rm  = Return pasar  

IHOt  = Indeks harga obligasi bulan sekarang  

IHOt-1 
= Indeks harga obligasi bulan lalu  

Perhitungan tingkat risiko ETF dan reksa dana konvensional adalah 

menggunakan rumus standar deviasi sebagai berikut, (Jogiyanto, 2008) : 

 

 

Keterangan :  ∂ = Standar deviasi 

           Ri = Return reksa dana 

           R = Return rata-rata reksa dana 

          n = jumlah periode 
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3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui tingkat signifikan perbedaan nilai return dalam 

penelitian ini digunakan pengujian menggunakan alat statistik, yaitu independent 

samples t-Test. 

3.3.2.1 Pengujian Hipotesis 1 

Tehnik pengujian hipotesis pertama ini adalah untuk mengetahui tingkat 

signifikansi perbedaan rata-rata return R-LQ45X dengan RD MSA periode 

penelitian Januari 2008-April 2009, diuji menggunakan Independet-Sampels t-

Test. Menurut Uyanto (2009), Independet Sampels t-Test adalah teknik statistik 

yang digunakan untuk membandingkan selisih dua purata (mean) dari dua sampel 

yang independen dengan asumsi data terdistribusi normal. 

Pengujian hipotesis pertama ini menggunakan tingkat keyanikan sebesar 

95%, sehingga α dari penelitian ini adalah 0.05, dan hipotesis statistiknya adalah 

sebagai berikut : 

Ho: µ1 =  µ2 

Ha: µ1 ≠  µ2 

Keterangan : 

µ1 = Rata-rata return R-LQ45X 

µ2 = Rata-rata return RD MSA 

 Untuk pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak Ho 

berdasarkan P-value adalah sebagai berikut, (Uyanto, 2009) : 

• Jika P-value < α, maka Ho ditolak. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara rata-rata return R-LQ45X dengan RD MSA 
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• Jika P-value ≥ α, maka Ho tidak dapat ditolak. Disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return R-LQ45X dengan 

RD MSA 

  Dalam program alat statistic yang digunakan istilah Significance (Sig.) 

untuk P-value, dengan kata lain P-value = Sig. 

3.3.2.2 Pengujian Hipotesis 2 

Tehnik pengujian hipotesis kedua ini adalah untuk mengetahui tingkat 

signifikansi perbedaan rata-rata return R-ABFII dengan RD SDMP II periode 

penelitian Januari 2008-April 2009, diuji menggunakan Independet Sampels t-

Test.  

Pengujian hipotesis pertama ini menggunakan tingkat keyanikan sebesar 

95%, sehingga α dari penelitian ini adalah 0.05, dan hipotesis statistiknya adalah 

sebagai berikut : 

Ho: µ3 =  µ4 

Ha: µ3 ≠  µ4 

Keterangan : 

µ 3 = Rata-rata return R-ABFII 

µ4 = Rata-rata return RD SDMP II 

Untuk pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak Ho 

berdasarkan P-value adalah sebagai berikut, (Uyanto, 2009) : 

• Jika P-value < α, maka Ho ditolak. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara rata-rata return R-ABFII dengan RD SDMP II 
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• Jika P-value ≥ α, maka Ho tidak dapat ditolak. Disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return R-ABFII dengan 

RD SDMP II 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Di tingkat dunia, ETF pertama kali diterbitkan di Bursa Efek Toronto, 

Kanada pada tahun 1990 yaitu TIPS (Toronto Index Participation Share) yang 

berisikan 35 saham teraktif di Kanada. Amerika Serikat sudah sejak tahun 1993 

memilki produk ETF, dengan launching Standard & Poor’s Depository Receipt di 

American Stock Exchange dengan dikoordinasikan oleh State Street Global 

Advisors. Sejak saat itu ETF berkembang pesat khususnya di Amerika Serikat dan 

selanjutnya berkembang ke Negara-Negara Eropa, Asia dan Australia. Jumlah 

ETF di Amerika Serikat sudah mencapai 200 buah dengan dana kelolaan sekitar 

US$300 miliar hingga tahun 2008, (Bisnis Indonesia, 2008). Di kawasan Asia 

terdapat beberapa negara yang telah memiliki industri ETF yang berkembang 

baik, di antaranya, Jepang pada tahun 1995 (Nikkei225), Hongkong tahun 1999 

(Tracker Fund of Hongkong), Singapura tahun 2002 (Straits Times), dan China 

tahun 2005 (SSE50). Sejak diperdagangkan tahun 1993, ETF telah berkembang 

sangat pesat di tahun 2000. Saat ini industri ETF dunia telah menerbitkan 1.000 

ETF lebih dengan asset lebih dari US$ 700 miliar. Lebih dari 70 persen asset itu 

masih terkonsentrasi di AS dan 30 persen lainnya tersebar di kawasan Eropa dan 

Asia Pasifik.  
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Di Indonesia, tepatnya hari Selasa tanggal 18 Desember 2007, ETF mulai 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk pertama kalinya, ETF berbasis 

LQ-45 (R-LQ45X) dari PT Indo Premier Securities yang mengacu pada indeks 

LQ-45 diperdagangkan di BEI bersamaan dengan ETF berbasis indeks obligasi 

(R-ABFII) yang diluncurkan Bahana TCW Investment Management yang 

mengacu pada indeks obligasi yang dikeluarkan oleh International Index 

Company (ICC). Indeks tersebut kemudian diberi nama iBoxx ABF Indonesia 

Index yang mencerminkan pasar obligasi pemerintah (SUN) di Indonesia. Tahun 

2008, ETF menunjukkan perkembangan yang cukup baik sebagai instrumen 

investasi baru di bursa. Per 19 Desember 2008, total dana kelolaan ETF berbasis 

obligasi (SUN) mencapai Rp 686,02 miliar dengan total unit penyertaan mencapai 

48,95 juta unit. Namun, pertumbuhan ETF LQ-45 cenderung lamban, pada 21 

Oktober 2008 dana kelolaannya baru mencapai Rp 45,39 miliar. 

(Kontanonline.com, 2008) 

4.1.1 Premier ETF LQ-45 (R-LQ45X) 

 R-LQ45X adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 

yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45 yang 

dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 Investasi R-LQ45X ini adalah dikelola secara pasif (indexing) 

sebagaimana metode pengelolaan investasi yang melibatkan pembelian dan 

penjualan efek berdasarkan analisis dan pertimbangan Manajer Investasi atas 

situasi ekonomi, keuangan dan pasar. R-LQ45X tidak berupaya untuk 
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memberikan hasil yang lebih baik daripada pasar atau indeks acuannya, dimana 

hanya berupaya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja 

Indeks LQ-45. Sedapat mungkin R-LQ45X akan menginvestasikan seluruh 

dananya melalui semua saham yang termasuk dalam Indeks LQ-45 dengan 

proporsi yang sama dengan bobot masing-masing saham tersebut dalam Indeks 

LQ-45 (metode replikasi).  

 Diversifikasi R-LQ45X akan memberikan hak kepemilikan yang tidak 

terbagi-bagi atas seluruh 45 saham yang termasuk dalam Indeks LQ-45. Melalui 

pembelian satu Unit Penyertaan R-LQ45X, setiap pemegang Unit Penyertaan 

secara otomatis secara proporsional memiliki seluruh 45 saham yang membentuk 

Indeks LQ-45. Perdagangan Unit Penyertaan R-LQ45X sama mudahnya dengan 

perdagangan saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investor 

dapat melakukan transaksi jual atau beli Unit Penyertaan selama jam perdagangan 

BEI. Keputusan investasi tidak dibuat berdasarkan pertimbangan Manajer 

Investasi dan komposisi lengkap portofolio R-LQ45X dilaporkan kepada Bursa 

Efek Indonesia setiap hari.  

 Return yang dihasilkan melalui investasi pada R-LQ45X secara tidak 

langsung akan ditentukan oleh pergerakan harga Indeks LQ-45. Apabila harga 

Indeks LQ-45 mengalami kenaikan, maka harga R-LQ45X juga akan mengalami 

kenaikan, begitu sebaliknya apabila harga Indeks LQ-45 mengalami penurunan. 

Return tersebut merupakan selisih harga R-LQ45X yang dihitung menggunakan  

NAB R-LQ45X saat ini terhadap NAB saat awal pembelian dibagi dengan NAB 
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saat pembelian. Jadi apabila, harga saat ini lebih tinggi dibandingkan harga awal 

pembelian, maka investor akan memperoleh return positif. 

 Investasi dalam Unit Penyertaan R-LQ45X memiliki risiko berkurangnya 

nilai unit penyertaan yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham-saham di pasar 

modal akibat perubahan situasi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga dan 

nilai tukar valuta asing. Akibat dari tidak dikelola secara aktif, maka Manajer 

Investasi tidak berupaya untuk melakukan seleksi efek-efek maupun perubahan 

alokasi aset pada saat pasar saham lesu. Apabila Indeks mengalami penurunan 

nilai, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan R-LQ45X akan turun pula. 

Faktor-faktor seperti biaya-biaya pengelolaan dana dan penyimpangan komposisi 

efek-efek dalam portofolio dari Indeks LQ-45 dapat mempengaruhi kemampuan 

Manajer Investasi untuk mereplikasikan kinerja indeks acuan.  

 Tabel 4.1 berikut ini akan menjelaskan informasi utama R-LQ45X 

meliputi indeks acuan, tanggal dan bursa pencatatan, ukuran lot perdagangan, 

pembagian dividen, mekanisme pembelian dan penjualan, serta pihak-pihak yang 

terlibat dalam R-LQ45X. 
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Tabel 4.1  Informasi Utama R-LQ45X 

Sumber : www.ipotindonesia.com 
 
  
  

 
 

 
 
 

Indeks Acuan LQ-45 

Tanggal Pencatatan 18 Desember 2007 

Bursa Pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Ukuran Lot Perdagangan 1 Lot = 500 Unit Penyertaan 

Pembagian Dividen Setiap 6 bulan, apabila ada 

Pembelian dan Penjualan 

Kembali Kepada Manajer 

Investasi 

-Pembelian: Investor membeli Unit Penyertaan 

dalam satuan Unit Kreasi secara in-kind dengan 

menyerahkan saham-saham indeks dan komponen 

tunai melalui Dealer Partisipan. 

-Penjualan kembali: Investor menjual kembali 

Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi dan 

menerima pembayaran secara in-kind berupa 

saham-saham indeks dan komponen tunai melalui 

Dealer Partisipan. 

Unit Kreasi 10.000.000 Unit Penyertaan 

Harga Per Unit ± LQ-45 Indeks level 

Manajer Investasi PT. Indo Premier Securities 

Bank Kustodian Citibank, N.A., Indonesia 

Dealer Partisipan atau 

pembentuk pasar 

-  PT Indo Premier Securities 

-  PT Sinarmas Sekuritas 

Lembaga Penyimpanan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 
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4.1.2 ETF ABF Indonesia Bond Index Fund (R-ABFII) 

R-ABFII adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 

yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

underlying asset obligasi pemerintah Indonesia. Tujuan berinvestasi                         

R-ABFII adalah mencapai return yang mendekati tingkat pengembalian dari 

Indeks yang menjadi tolak ukur investasi yaitu iBoxx ABF Indonesia Index yang 

direplikasikan melalui indeks obligasi yang mencerminkan pasar obligasi 

Indonesia yang terdiri dari portofolio Surat Utang Negara (SUN) dalam Rupiah 

dan berbasis fixed rate. R-ABFII memungkinkan investor untuk berinvestasi pada 

portofolio yang mencerminkan seluruh pasar SUN Indonesia melalui satu 

transaksi saja. Saat ini R-ABFII seluruhnya berupa SUN (Obligasi Negara) 

Republik Indonesia dari berbagai seri dan jangka waktu jatuh tempo. 

R-ABFII memiliki tingkat kelayakan investasi setara dengan sovereign 

rating negara Indonesia (peringkat yang terkait dengan investasi yang diterbitkan 

oleh lembaga pemeringkat internasional terhadap suatu negara), yang berarti 

kemungkinan default dalam instrumen investasinya sangat kecil. Melalui satu 

transaksi saja, investasi dalam tiap unit ETF R-ABFII seketika memberikan 

potensi keuntungan dan penyebaran risiko merata di pasar obligasi Surat Utang 

Negara Indonesia. R-ABFII dikelola oleh Bahana TCW Investment Management 

selaku Manajer Investasi yang mengelola reksa dana tersebut dengan target 

penyimpangan dibandingkan pasar acuannya di bawah 0,4 persen per tahun. 
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Manajer Investasi R-ABFII akan melakukan investasi pada obligasi 

berdenominasi rupiah yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga milik 

pemerintah berdomisili di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Para investor disarankan memegang R-ABFII dalam jangka panjang sesuai 

dengan underlying asset-nya yang terdiri dari portofolio SUN dengan tingkat 

risiko minimum yang memberikan return terbaik dalam jangka panjang. Harga  

R-ABFII ditetapkan melalui transaksi jual beli yang terjadi di bursa sepanjang jam 

operasional perdagangan bursa setiap harinya, yang secara teoritis akan mendekati 

NAB R-ABFII yang diterbitkan setiap akhir harinya. Cara pemesanan dan jual 

beli R-ABFII sama seperti jual beli saham di Bursa Efek Indonesia, melalui 

broker saham maupun yang bertransaksi di bursa. Biaya yang harus dibayar 

investor sama seperti perdagangan saham pada umumnya, seperti biaya brokerage 

commission, biaya materai, dan clearing fee maksimal sebesar 3 persen. 

Manajer Investasi mempunyai kriteria dalam seleksi portofolio investasi 

R-ABFII, yaitu : 

1. Jenis obligasi (saat ini 100% dalam obligasi pemerintah) 

2. Tingkat kelayakan investasi obligasi dan Emiten obligasi (saat ini 

semuanya mencerminkan sovereign risk (bagian dari country risk, dimana 

country risk mencakup lingkungan hukum,politik dan ekonomi serta 

bagaimana ketiganya mempengaruhi sektor swasta termasuk investasi ) 

Indonesia karena berinvestasi dalam SUN 

3. Usia obligasi pada saat seleksi 
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4. Jangka waktu hingga jatuh tempo 

5. Jumlah obligasi seri tersebut masih beredar di pasar 

  Investasi pada R-ABFII sangat terdiversifikasi, karena investasi tiap unit 

R-ABFII memberikan potensi keuntungan dan penyebaran risiko merata di pasar 

obligasi SUN di Indonesia. Transaksi R-ABFII sangat transparan, dimana 

merupakan satu-satunya reksa dana yang memiliki tata kelola dalam pengawasan 

BAPEPAM-LK, Bursa Efek Indonesia, serta Komite Supervisi yang independen 

dan kredibel. 

 Tabel 4.2 berikut ini akan menjelaskan informasi utama R-ABFII meliputi 

indeks acuan, tanggal dan bursa pencatatan, hal-hal yang berkaitan dengan 

mekanisme pembelian dan penjualan, serta pihak yang terlibat dalam R-ABFII. 
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Tabel 4.2  Informasi Utama R-ABFII 

Sumber : www.bahana.co.id  

 

 

 

 

Indeks Acuan iBoxx ABF Indonesia Index 

Tanggal Pencatatan 18 Desember 2007 

Bursa Pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Denominasi Mata Uang Rupiah 

Minimum Investasi Awal 

Sponsor 

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan 

adalah Rp. 25.000.000.000 dan minimum 

Rp. 5.000.000.000 untuk pembelian 

selanjutnya 

Minimum Pembelian ETF 

di Bursa 

1 Lot (500 Unit ETF) setara dengan 500 Unit 

Penyertaan 

Manajer Investasi PT. Bahana TCW Investment Management 

Bank Kustodian The Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation Ltd., Jakarta 

Surat Konfirmasi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit 

Penyertaan adalah bukti kepemilikan Unit 

Penyertaan yang sah, yang akan diterbitkan 

setiap ada perubahan atas kepemilikan Unit 

Penyertaan 

Perpajakan Kenaikan Nilai Aktiva Bersih (capital gain) 

tidak dikenakan pajak 

Dealer Partisipan atau 

pembentuk pasar 

PT Bahana Securities 

 

Analisis Exchange..., Nurul Alitha, Ma.-IBS, 2009



61 

 

4.2 Keunggulanan dan Kelemahan Exchange Traded Fund  (ETF) 

Sebagai instrumen investasi baru di bursa, ETF harus mempunyai 

keunggulan agar mampu bersaing dan menjadi pilihan bagi investor dibandingkan 

dengan instrumen investasi yang sudah lebih dulu eksis khususnya reksa dana 

konvensional.  

Berinvestasi pada ETF memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

berinvestasi pada reksa dana konvensional antara lain : 

1. Diversifikasi Penuh, ETF memiliki keunggulan dari sisi penyebaran risiko 

investasi (diversifikasi) karena 1 Unit Penyertaan atau Saham R-LQ45X 

mewakili sekumpulan saham yang ada dalam Indeks LQ-45 dan 1 Unit 

Penyertaan R-ABFII mewakili sekumpulan Surat Utang Negara Republik 

Indonesia, dengan demikian maka dengan memiliki 1 Unit Penyertaan atau 

Saham R-LQ45X dan R-ABFII, maka investor dapat memperoleh gain 

atau loss yang sama dengan indeks acuannya tanpa harus membeli seluruh 

saham dan Obligasi Negara (SUN) yang ada di pasar. 

2. Biaya transaksi yang murah, konsekuensi dari pengelolaan investasi ETF 

secara pasif adalah biaya yang jauh lebih rendah daripada reksa dana 

saham. Hal ini dikarenakan operating expenses dari MI ETF jauh lebih 

rendah dari MI reksa dana saham. Selain itu, karena ETF diperjualbelikan 

melalui bursa, investor tidak dikenakan subscription fee dan redemption 

fee.  

3. Transparansi, ETF sangat transparan dan lebih mudah dipantau 

pergerakannya, hal ini karena alokasi ETF yang sangat jelas. 
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Pergerakannya mudah diikuti karena informasi tersedia dan dapat diakses 

secara real time melalui bursa, media elektronik atau media massa lainnya. 

Apabila reksa dana konvensional, investor tidak pernah tahu secara persis 

alokasi investasinya. 

4. Likuiditas, karena ETF diperdagangkan di bursa seperti saham lainnya, 

maka ETF memiliki keunggulan dalam hal likuiditas, artinya investor 

dapat melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan atau Saham 

R-LQ45X dan R-ABFII setiap saat sepanjang jam perdagangan bursa. 

Adanya mekanisme penyediaan likuiditas yang dilakukan oleh Dealer 

Participants dalam perdagangan saham ETF di bursa dengan memasukkan 

kuotasi beli dan jual setiap hari, sehingga apabila terdapat kelebihan 

permintaan beli atau jual atas saham ETF, maka Dealer Participants akan 

menyerap permintaan tersebut, maka investor tidak perlu khawatir akan 

terjadinya kekurangan likuiditas di pasar.  

5. ETF dikelola secara pasif, artinya Manajer Investasi (MI) tidak perlu 

terlalu memikirkan alokasi investasinya, sudah jelas bahwa MI harus 

alokasi ke saham dalam Indeks LQ-45 dengan bobot yang sudah 

ditentukan. Sedangkan dalam reksa dana saham, MI berperan sangat besar 

dalam menentukan saham apa yang akan dipilih untuk dimasukkan ke 

dalam portfolionya. Kinerja reksadana saham bisa saja lebih tinggi atau 

lebih rendah dari ETF, tergantung kemahiran dari MI reksadana saham. 

6. Minimum investasi yang kecil, jumlah minimum dana yang dibutuhkan 

untuk berinvestasi dalam R-LQ45X dan R-ABFII lebih kecil bila 
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dibandingkan dengan jumlah minimum investasi dalam reksa dana 

konvensional biasa karena Unit Penyertaan atau Saham R-LQ45X dan    

R-ABFII diperdagangkan dalam satuan lot kecil dapat dicapai oleh 

Investor retail (minimum 1 Lot = 500 lembar saham). 

7. Kemampuan melakukan tracking keseluruhan segmen pasar, ETF didesain 

untuk mengikuti indeks yang dijadikan acuan dengan tracking error 

sekecil mungkin. Manajer investasi pengelola ETF dapat melakukan 

replikasi indeks secara keseluruhan dengan memiliki setiap efek 

pembentuk indeks tersebut dengan bobot yang sama dalam indeks, atau 

dalam kasus tertentu mereka dapat melakukan optimalisasi 

(mengkonstruksi portfolio efek yang akan mengikuti indeks sedekat 

mungkin tanpa memiliki setiap efek dalam indeks). 

8. ETF dapat diperdagangkan setiap saat melalui tanpa harus menunggu 

akhir hari. Hal ini juga membawa keuntungan dalam situasi bursa yang 

sangat volatile, ETF punya potensi gain yang lebih tinggi daripada reksa 

dana saham karena bisa mendapatkan harga yang lebih baik pada sesi 

perdagangan dibandingkan harus menunggu NAB yang baru akan keluar 

sore harinya. Misalnya, apabila sesi pagi Indeks LQ-45 sudah dibuka, 

investor dapat langsung membeli saham ETF, sehingga tidak akan 

mengalami ketinggalan dan dapat memperoleh harga yang lebih murah. 

Sedangkan apabila membeli reksa dana saham pada  pukul 10 pagi tetap 

saja harga yang digunakan adalah harga penutupan Indeks LQ-45 sore 

nantinya. 
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9. Kenyamanan transaksi, ETF ditransaksikan di bursa efek melalui broker 

sepanjang jam perdagangan bursa dan diselesaikan dengan cara dan dalam 

rentang waktu yang sama dengan transaksi saham biasa (T+3). 

10. Biaya pajak yang lebih efisien, dalam reksa dana konvensional biasa, 

apabila terjadi pelunasan kembali, maka Manajer Investasi harus menjual 

sebagian efek yang mendasari reksa dana untuk memenuhi kebutuhan 

uang tunai untuk membayar permintaan pelunasan oleh investor. Apabila 

terdapat capital gain dari transaksi penjualan efek tersebut maka akan 

dikenakan pajak atas capital gain. Dalam ETF, apabila sewaktu-waktu 

nasabah menjual saham ETF yang dimilikinya, maka ia dapat menjualnya 

melalui bursa efek. Jika terdapat permintaan penjualan kembali yang 

dilakukan investor institusi, maka akan dilakukan dengan cara in-kind 

(membayar penjualan kembali dengan efek yang mendasari ETF), yang 

menyebabkan ETF terhindar dari kewajiban membayar pajak atas capital 

gain. 

Selain memiliki keunggulan, ETF sebagai instrumen investasi baru di 

bursa juga mempunyai kelemahan. Terutama karena ETF masih harus banyak 

melakukan penyesuaian dengan pasar agar dapat terus berkembang dan 

mempertahankan eksistensinya. 

Kelemahan ETF tersebut diantaranya : 

1. Harga ETF R-LQ45X dan R-ABFII rawan terhadap fluktuasi harga saham 

dan obligasi yang diakibatkan karena faktor ekonomi makro seperti suku 

bunga, nilai tukar, stabilitas politik dan lain-lain. Kinerja ETF ditentukan 
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oleh kinerja indeks acuannya, sehingga apabila indeks acuannya 

mengalami penurunan akibat kondisi pasar maka kinerja ETF akan 

menurun juga, begitu pula sebaliknya apabila indeks acuan mengalami 

kenaikan, kineja ETF akan mengalami kenaikan juga. 

2. Khusus untuk R-LQ45X, produk yang dibeli adalah saham-saham yang 

terdaftar pada LQ-45 di BEI dan  tidak semua saham di LQ-45 sebenarnya 

layak untuk dikoleksi, atau ada beberapa saham di LQ-45 yang dapat 

terkena dampak langsung suatu keadaan ekonomi yang kurang baik seperti 

krisis finansial global (kasus subprime mortgage) yang akan menjadi 

faktor penghambat pertumbuhannya.  

3. Investor tidak selalu dapat menjual saham ETF pada harga yang 

diinginkan, karena ETF dijual berdasarkan harga pasar (permintaan dan 

penawaran), sehingga dapat saja harga pasarnya turun pada saat hendak 

dijual. 

Namun, walaupun ada risiko likuiditas ini, investor tidak perlu khawatir, 

karena tersedianya market maker yang selalu siap bertindak sebagai 

pembeli dan penjual demi terciptanya likuiditas dan menekan ask-bid 

spread serendah mungkin. 

 

4.3 Perbandingan Kinerja ETF terhadap Indeks Acuan (pasar) 

4.3.1 R-LQ45X terhadap Indeks LQ-45 

 Kinerja R-LQ45X mengacu pada indeks yang menjadi acuannya (pasar) 

yaitu Indeks LQ-45. Apabila suatu investasi mengacu pada suatu indeks maka 
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selayaknya kinerjanya akan identik dengan indeks acuannya tersebut. Pada 

prakteknya, ada dua kemungkinan kinerja R-LQ45X bisa melampaui kinerja 

indeks acuannya (pasar) atau sebaliknya tidak bisa melampaui kinerja indeks 

acuannya (pasar). 

 Komposisi portofolio R-LQ45X terdiri dari 100 persen investasi pada 

saham yang terdapat dalam Indeks LQ-45. Manajer Investasi mengalokasikan 

dananya dalam 45 saham yang terdapat dalam Indeks LQ-45, dengan 10 saham 

terbesar yang yaitu : 

1. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 

2. BUMI RESOURCES Tbk 

3. UNITED TRACTORS Tbk 

4. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk 

5. INDOSAT Tbk 

6. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk 

7. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk 

8. BANK CENTRAL ASIA Tbk 

9. ASTRA INTERNATIONAL Tbk 

10. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk 
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      Gambar 4.1 Grafik return R-LQ45X dan Indeks LQ-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 

 

  Gambar 4.1 di atas menggambarkan perbandingan kinerja (return)             

R-LQ45X dengan indeks yang menjadi pasar atau acuannya yaitu Indeks LQ-45. 

Melalui grafik tersebut dapat dilihat bahwa return R-LQ45X mereplikasikan 

return Indeks LQ-45 sehingga return setiap bulan R-LQ45X selalu mengikuti 

besarnya return Indeks LQ-45. Sebagain besar return R-LQ45X pada periode 

Desember 2007 sampai April 2009 bernilai negatif. Hal tersebut dikarenakan 

kondisi pasar modal Indonesia yang sedang terkena dampak global krisis 

finansial. Pengaruh kondisi tersebut membuat aktivitas perdagangan di bursa 

menjadi menurun dan nilai-nilai saham termasuk Indeks LQ-45 di dalamnya 

mengalami penurunan signifikan. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa 

return R-LQ45X ditentukan oleh pergerakan return Indeks LQ-45. 
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 Return bulan pertama setelah R-LQ45X diperdagangkan di bursa berada di 

kisaran -5,9 persen kemudian di bulan kedua memberikan return cukup baik yaitu 

sekitar 4,5 persen. Namun, karena kondisi bursa saat itu sangat buruk sedang 

mengalami dampak global krisis finansial, return R-LQ45X terus mengalami 

penurunan dan bernilai negatif. Kondisi bursa mulai sedikit membaik pada bulan 

Desember 2008 ditandai dengan meningkatnya return R-LQ45X secara signifikan 

sebesar 11,90 persen. Pada bulan selanjutnya, return R-LQ45X sudah mulai 

normal dan selalu mengikuti pergerakan nilai dari Indeks LQ-45. Pada bulan April 

2009 return R-LQ45X mencapai titik tertinggi selama periode sejak mulai 

diterbitkan, yaitu sebesar 20,44 persen, namun tetap tidak bisa mengalahkan 

pasarnya yaitu sebesar 20,72 persen. Sedangkan return terendah terlihat pada 

bulan Oktober 2008 yaitu sebesar -34,62 persen. 

 Melalui penelitian tersebut, kinerja R-LQ45X akan selalu mengikuti 

kinerja indeks acuannya yaitu Indeks LQ-45. Walaupun kinerja R-LQ45X akan 

selalu mengikuti pasarnya tetapi tidak akan mengalahkan pasar acuannya, dengan 

kata lain kinerja R-LQ45X tidak dapat melampaui kinerja (outperformed) pasar 

acuannya . 

4.3.2 R-ABFII terhadap iBoxx ABF Indonesia Bond Index 

Kinerja R-ABFII akan mengikuti indeks acuannya, yaitu iBoxx ABF 

Indonesia Index. Pada prakteknya, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, 

kinerja R-ABFII akan melampaui kinerja indeks acuannya (pasar) atau tidak bisa 

melampaui kinerja indeks acuannya (pasar). 
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Komposisi portofolio R-ABFII terdiri dari 97,8 persen investasi pada 

Obligasi Pemerintah dan 2,2 persen investasi pada pasar uang (likuiditas). Efek 

yang terdapat dalam portofolio R-ABFII adalah terdiri dari berbagai jenis Obligasi 

Negara Republik Indonesia, yaitu : 

1.  Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042 

2. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0023 

3. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0013 

4. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0017 

5. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0034 

6. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0043 

7. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0048 

8. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0019 

9. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0027 

10. HSBC TD IDR 

           Gambar 4.2 Grafik return R-ABFII dan iBoxx ABF Indonesia Index 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : Data diolah 
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 Gambar 4.2 di atas menggambarkan perbandingan return R-ABFII 

terhadap indeks yang menjadi acuannya yaitu iBoxx ABF Indonesia Index. Pada 

grafik tersebut dilihat bahwa return R-ABFII mengikuti pergerakan return iBoxx 

ABF Indonesia Index. Return R-ABFII pada periode Desember 2007 sampai 

April 2009 bervariasi dan ditentukan oleh besarnya nilai aktiva bersih yang 

terbentuk setiap harinya.  

 Return bulan pertama setelah R-ABFII diperdagangkan di bursa cukup 

baik yaitu berada di kisaran 1,36 persen. Sebagai produk investasi baru, harga 

yang tercapai belum stabil, sehingga pada bulan kedua R-ABFII mengalami 

penurunan yaitu hanya mampu menghasilkan return sebesar -0,35 persen. Kondisi 

perekonomian yang sedang mengalami dampak global krisis finansial 

menyebabkan terus dilakukannya penyesuaian, salah satunya adalah penyesuaian 

yang dilakukan Bank Indonesia berkenaan dengan BI rate. Penyesuaian tersebut 

secara tidak langsung akan mempengaruhi harga obligasi dan tindakan investor 

dalam berinvestasi, oleh sebab itu menyebabkan pergerakan nilai aktiva bersih, 

harga dan return R-ABFII berfluktuasi. Return negatif masih terbentuk sampai 

bulan April 2008 yaitu sebesar -3,75 persen. Pada bulan Mei 2008 nilai aktiva 

bersih R-ABFII mulai membaik dan mampu menghasilkan return sebesar 0,44 

persen. Bulan selanjutnya, return R-ABFII sudah mulai stabil dan selalu 

mengikuti pergerakan nilai dari iBoxx ABF Indonesia Index, walaupun sesekali 

masih memberikan return negatif namun tidak terlalu besar nilainya. Pada bulan 

Desember 2008 return R-ABFII mencapai titik tertinggi selama periode sejak 

mulai diterbitkan, yaitu sebesar 14,69 persen, namun tetap tidak bisa mengalahkan 

Analisis Exchange..., Nurul Alitha, Ma.-IBS, 2009



71 

 

return pasarnya yaitu sebesar 15,53 persen. Peningkatan return tersebut 

dikarenakan BI rate turun mencapai 9,25 persen dan menjadi sentimen positif, 

SUN semakin diminati investor. Sedangkan return terendah terlihat pada bulan 

Oktober 2008 yaitu sebesar -12,02 persen, karena kenaikan BI rate menjadi 9,5 

persen yang mendorong kenaikkan suku bunga deposito, sehingga memungkinkan 

investor menjual saham ETF dan menginvestasikan dananya ke instrumen lain 

seperti deposito.  

 Melalui penelitian tersebut, dapat dibuktikan kinerja R-ABFII akan selalu 

mengikuti kinerja indeks acuannya yaitu iBoxx ABF Indonesia Index. Walaupun 

kinerja R-ABFII akan selalu mengikuti pasarnya namun tidak mampu sepenuhnya 

mengalahkan pasar acuannya, dengan kata lain kinerja R-ABFII tidak dapat 

melampaui kinerja (outperformed) pasar. 

 

4.4 Perbandingan Exchange Traded Fund (ETF) dengan Reksa Dana 

Konvensional 

ETF merupakan jenis reksa dana yang unit penyertaannya dicatatkan dan 

diperdagangkan di bursa. ETF mempunyai dua jenis, yaitu R-LQ45X yang 

berbasis saham dengan indeks acuannya adalah Indeks LQ-45 dan R-ABFII yang 

berbasis obligasi dengan indeks acuannya adalah iBoxx ABF Indonesia Index. 

Apabila kinerja ETF akan dibandingkan dengan reksa dana, maka jenis reksa dana 

yang dapat dijadikan pembanding adalah Reksa Dana Saham dan Reksa Dana 

Pendapatan Tetap. 

Analisis Exchange..., Nurul Alitha, Ma.-IBS, 2009



72 

 

ETF memang merupakan jenis reksa dana, namun tetap ada beberapa 

karakteristik yang membedakan dengan reksa dana konvensional biasa. Perbedaan 

tersebut dilihat dari fitur-fitur yang terdapat pada masing-masing instrumen 

tersebut. Perbedaan antara ETF dengan reksa dana konvensional akan dijelaskan 

melalui tabel berikut ini : 

Tabel 4.3 
Perbedaan ETF dengan Reksa Dana Konvensional 

 
Fitur ETF Reksa Dana 

Konvensional 
Perdagangan Diperdagangkan di bursa sepanjang jam 

perdagangan bursa, pukul 08.00 sampai 
16.00 

Diperdagangkan melalui 
Manajer Investasi atau 
Agen Penjual 

Investasi 
Minimum 

Tidak ada batasan pembelian Bervariasi tergantung 
masing-masing Manajer 
Investasi 

Harga Ditentukan oleh permintaan dan 
penawaran di pasar 

Ditentukan oleh NAB 
reksa dana 

Pengumuman 
Harga 

Ditampilkan secara berkesinambungan 
oleh Bursa sepanjang jam perdagangan 

Diumumkan satu kali 
setiap hari oleh Manajer 
Investasi berdasarkan 
perhitungan NAB 

Market 
Making 

Pada umumnya ETF memiliki market 
maker untuk meningkatkan likuiditas  

Tidak memiliki market 
maker 

Manajemen 
Portofolio 

Dikelola secara pasif. Khusus untuk ETF 
berbasis saham, Manajer Investasi hanya 
melakukan perubahan portofolio apabila 
komposisi Indeks LQ-45 berubah 

Dikelola secara aktif. 
Manajer Investasi 
memiliki kewenangan 
untuk menentukan 
komposisi portofolio 
reksa dana setiap saat 

Biaya 
Pengelolaan 
Dana 

Beban biaya-biaya pengelolaan dana 
(imbalan Manajer Investasi, Bank 
Kustodian, biaya pajak, komisi broker, dan 
lain-lain) minimal karena investasi yang 
pasif dan perputaran portofolio yang 
rendah 

Beban biaya-biaya 
pengelolaan dana relatif 
lebih tinggi 

Biaya 
Transaksi 

Investor di bursa membayar biaya komisi 
broker 

Investor dibebani biaya 
pembelian dan biaya 
penjualan kembali kepada 
Manajer Investasi 

Sumber : Data Diolah, 2009 
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4.4.1 R-LQ45X dengan reksa dana saham “Manulife Saham Andalan”  

R-LQ45X adalah ETF yang berbasis saham yang mencerminkan Indeks      

LQ-45 sebagai pasar acuannya. Efek yang ada dalam portofolionya merupakan 

saham yang termasuk dalam Indeks LQ-45. Oleh sebab itu, pembanding paling 

sesuai adalah reksa dana saham yang komposisi sahamnya mendekati komposisi 

R-LQ45X. Karakteristik yang harus sesuai adalah umur atau periode dari kedua 

instrumen investasi tersebut, karena R-LQ45X baru diperdagangkan Desember 

2007 dan reksa dana saham yang ideal dipilih adalah yang terbit tahun 2007.  

Berdasarkan kriteria tersebut, maka reksa dana saham yang dapat 

dijadikan pembanding adalah Reksa Dana Manulife Saham Andalan (RDS MSA). 

RD MSA dikeluarkam oleh Manajer Investasi PT Manulife Aset Manajemen 

Indonesia pada tanggal 1 November 2007.  

Efek yang terdapat dalam portofolio RDS MSA adalah saham yang 

terdapat dalam Indeks LQ-45. Perbandingan komposisi RDS MSA dan R-LQ45X 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.4 
Perbandingan Komposisi R-LQ45X dengan RDS MSA 

No R-LQ45X RDS MSA 
1 BANK RAKYAT INDONESIA 

(PERSERO) Tbk 
BANK RAKYAT INDONESIA 
(PERSERO) Tbk  

2 BUMI RESOURCES Tbk BUMI RESOURCES Tbk 

3 UNITED TRACTORS Tbk UNITED TRACTORS Tbk  

4 PERUSAHAAN GAS NEGARA 
(PERSERO) Tbk  

PERUSAHAAN GAS NEGARA 
(PERSERO) Tbk 

5 BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk  BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk  

6 ASTRA INTERNATIONAL Tbk  ASTRA INTERNATIONAL Tbk  

7 BANK CENTRAL ASIA Tbk  BANK  CENTRAL ASIA Tbk 

8 TELEKOMUNIKASI INDONESIA 
Tbk  

TELEKOMUNIKASI INDONESIA 
Tbk  

9 INTERNATIONAL NICKEL 
INDONESIA Tbk 

INDOFOOD SUKSES MAKMUR 
Tbk 

10 INDOSAT Tbk TAMBANG BATUBARA BUKIT 
ASAM (PERSERO) Tbk 

Sumber : Prospektus Investasi Reksa Dana 

 

Melalui tabel 4.4 di atas dapat dilihat secara langsung perbandingan 

komposisi R-LQ45X dengan RDS MSA. Dari 10 besar saham yang menjadi 

komposisinya terdapat 8 saham yang sama antara R-LQ45X dan RDS MSA dan 2 

saham lainnya berbeda, sehingga RDS MSA dapat dijadikan objek pembanding 

R-LQ45X. 
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Perbandingan kinerja antara R-LQ45X dengan RDS MSA akan dilihat dari 

besarnya average return, risiko dan besarnya signifikansi perbedaan return dari 

kedua produk. Besarnya return dari R-LQ45X dan RDS MSA dihitung 

menggunakan return realisasi dan risiko menggunakan standar deviasi. Kedua 

nilai tersebut akan dihitung menggunkanan NAB bulanan dari masing-masing 

instrumen investasi selama periode Januari 2007 sampai dengan April 2009. 

Tabel 4.5 Return dan Risiko R-LQ45X dan RD MSA 
 

 

     
 
 
                       Sumber : Data Diolah, 2009 

 

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa return yang dihasilkan R-LQ45X dan        

RD MSA adalah negatif. Hal tersebut karena kondisi bursa yang tidak stabil, 

terjadi penurunan harga saham secara signifikan akibat sedang mengalami 

dampak global krisis financial pada tahun 2008. Return rata-rata R-LQ45X 

sebesar -2,64 persen dapat dikatakan sebagai kerugian dari investasi yang 

dilakukan pada R-LQ45X dan nilai kerugian tersebut ternyata lebih besar dari 

pada RD MSA sebagai pembanding, yang hanya mengalami kerugian rata-rata 

sebesar -1,76 persen. Begitu pula bila dilihat dari risikonya, risiko RDS MSA 

sebesar 12,71 persen lebih besar dibandingkan dengan risiko R-LQ45X sebesar 

12,70 persen.  

 

 

Instrumen Investasi 
Average 
Return 

Risk 

R-LQ45X -2,64% 12,70% 

RD MSA -1,76% 12,71% 
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                            Tabel 4.6 Uji T Independen Sampel 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

    f Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Rata-rata 
Return  

Equal 
variances 
assumed 

.010 .922 -0.196 30 0.846 -0.881875 

  

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -0.197 30.000 0.846 -0.881875 

        Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Untuk uji independent samples t-Test, juga melakukan uji hipotesis 

Levene’s Test untuk mengetahui asumsi kedua variances sama besar atau tidak 

terpenuhi dengan hipotesis Ho : σ2
1 = σ

2
2 dan Ha : σ2

1 ≠ σ
2
2, di mana σ2

1 = 

variances R-LQ45X dan σ2
2 = variances RDS MSA. Dari hasil Levene’s Test 

didapat p-value = 0.922 yang lebih besar dari α = 0,05 sehingga Ho tidak dapat 

ditolak dan dapat disimpulkan kedua varians sama, sehingga menggunakan 

asumsi Equal variances assumed. 

Mengacu pada Equal variances assumed didapatkan nilai Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,846. Nilai tersebut lebih besar dari nilai α = 0,05 sehingga Ho tidak 

dapat ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan 

antara rata-rata return R-LQ45X dengan RDS MSA selama periode penelitian. 

Dilihat dari kedua variabel yang diteliti, yaitu return dan risiko, kinerja 

RDS MSA lebih baik dalam menghasilkan return dibandingkan R-LQ45X selama 

periode Desember 2007 sampai April 2009. Tetapi, investor tetap harus 
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mempertimbangkan faktor risiko, Investor yang memegang RDS MSA akan 

menerima return yang lebih besar namun harus menanggung risiko yang lebih 

besar pula. Dalam hal ini, kinerja R-LQ45X pada periode Desember 2007 sampai 

April 2009 tidak lebih baik dibandingkan RDS MSA karena faktor kondisi 

ekonomi yang kurang baik sehingga transaksi perdagangan di bursa tidak stabil 

dan penurunan harga saham secara signifikan akibat adanya dampak globabl krisis 

finansial yang terjadi. 

Perbedaan return tersebut diduga disebabkan oleh adanya perbedaan 

komposisi efek yang ada dalam portofolio. Terdapat saham yang berbeda antara 

portofolio R-LQ45X dan RDS MSA, sehingga, ada kemungkinan saham yang ada 

dalam portofolio RDS MSA tersebut tidak mengalami penurunan nilai yang 

sangat signifikan dan kinerjanya lebih baik saat periode penelitian. Namun, 

walaupun return RDS MSA lebih tinggi dibanding R-LQ45X, investor masih bisa 

mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi pada kedua 

instrumen tersebut, misalnya biaya yang dikeluarkan apabila investasi pada reksa 

dana adalah lebih besar dibandingkan dengan investasi pada ETF. Sehingga, 

walaupun returnnya lebih besar, masih ada kewajiban untuk mengeluarkan biaya 

saat membeli (subsricption fee) dan menjual kembali (redemption fee) reksa dana 

tersebut pada Manajer Investasi. Berbeda dengan ETF, dimana tidak ada biaya 

tersebut, yang ada hanya biaya komisi saat transaksi di bursa. Faktor yang perlu 

dipertimbangkan lainnya adalah berdasarkan hasil uji statistik disimpulkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan diantara rata-rata return kedua produk 

tersebut. 
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4.4.2 R-ABFII dengan reksa dana pendapatan tetap “Schroder Dana 

Mantap Plus II” 

R-ABFII adalah ETF yang berbasis obligasi, dimana komposisi 

portofolionya terdiri dari berbagai jenis Obligasi Negara (SUN) Republik 

Indonesia. R-ABFII mengikuti kinerja iBoxx ABF Indonesia Index. Instrumen 

investasi yang paling sesuai untuk dijadikan pembanding terhadap R-ABFII 

adalah reksa dana pendapatan tetap, dimana reksa dana tersebut sama-sama 

memiliki komposisi Obligasi Negara (SUN) Republik Indonesia. Reksa dana 

pendapatan yang dipilih untuk dijadikan pembanding dilihat dari periode 

terbitnya, yaitu yang sesuai dengan terbitnya R-ABFII pada tahun 2007.  

Reksa dana pendapatan tetap yang dijadikan pembanding adalah Reksa 

Dana Schroder Dana Mantap Plus II (RDPT SDMP II) produk dari PT. Schroder 

Investment Management Indonesia yang diterbitkan tahun 2007. Komposisi 

portofolio RDPT SDMP II terdiri dari berbagai Obligasi Negara (SUN) Republik 

Indonesia.  

Efek yang terdapat dalam portofolio RDPT SDMP II terdiri dari berbagai 

obligasi. Perbandingan komposisi R-ABFII dengan RDPT SDMP II dapat dilihat 

pada tabel berikut ini :  
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Tabel 4.7 
 

Perbandingan Komposisi R-ABFII dengan RDPT SDMP II 
 

 Sumber : Prospektus Investasi Reksa Dana 

 

NAB yang dimiliki oleh R-ABFII dan RDPT SDMP II dapat menentukan 

besarnya return dan risiko yang didapatkan selama periode Januari 2008 sampai 

April 2009. Return bulanan R-ABFII yang dihitung berdasarkan return realisasi 

dibandingkan dengan return realisasi yang dimiliki oleh RD SDMP II sehingga 

mampu melihat kinerja instrumen investasi mana yang lebih baik selama periode 

tersebut. Selain return, kinerjanya juga dilihat dari besarnya penyimpangan atau 

No R-ABFII RDPT SDMP II 
1 Obligasi Negara Republik 

Indonesia Seri FR0048 
Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri Fr0048 

2 Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri FR0034 

Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri Fr0034 

3 Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri FR0042 

Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri Fr0046 

4 Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri FR0013 

Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri Fr0022 

5 Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri FR0017 

Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri Fr0035 

6 Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri FR0043 

Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri ORI001 

7 Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri FR0023 

Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri ORI004 

8 Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri FR0019 

Obligasi Negara Republik 
Indonesia Dengan Tingkat Bunga 
Tetap Seri FR0019 

9 Obligasi Negara Republik 
Indonesia Seri FR0027 

Obligasi Negara Republik 
Indonesia Dengan Tingkat Bunga 
Tetap Seri FR0020 
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risiko yang terjadi melalui perhitungan standar deviasi dan besarnya signifikansi 

perbedaan rata-rata return kedua produk. 

 
Tabel 4.8 Return dan Risiko R-ABFII dan RDPT SDMP II 

 
 
 
 
 

   
            Sumber : Data Diolah, 2009 
 

   
Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa return yang dihasilkan R-ABFII lebih 

rendah dibandingkan RDPT SDMP II. Return rata-rata R-ABFII adalah sebesar 

0,57 persen dapat dikatakan sebagai besarnya keuntungan dari investasi yang 

dilakukan pada R-ABFII. Dengan return sebesar 0.57 persen, R-ABFII 

menghadapi risiko sebesar 6,98 persen. Nilai return R-ABFII tersebut tidak lebih 

baik dibandingkan RDPT SDMP II yaitu sebesar 0,58 persen dengan besar risiko 

6,10 persen. Untuk penilaian kinerja berdasarkan return realisasi hubungan positif 

antara return dan risiko dapat tidak terjadi, untuk pasar yang tidak rasional, 

kadang kala return realisasi yang tinggi tidak mesti mempunyai risiko tinggi pula, 

(Arifin, 2007) 

 

 

 

 

 

Instrumen Investasi 
Average 
Return 

Risk 

R-ABFII 0,57% 6,98% 

RD SDMP II 0,58% 6,10% 
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                            Tabel 4.9 Uji T Independen Sampel 

    
Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

    f Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Rata-
rata 
Return  

Equal 
variances 
assumed 

7.224 .012 0.004 30 0.997 0.007688 

  

Equal 
variances 
not 
assumed 

    0.004 18.595 0.997 0.007689 

     Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Untuk uji independent samples t-Test, juga melakukan uji hipotesis 

Levene’s Test untuk mengetahui asumsi kedua variances sama besar atau tidak 

terpenuhi dengan hipotesis Ho : σ2
3 = σ

2
4 dan Ha : σ2

3 ≠ σ
2
4, di mana σ2

3 = 

variances R-ABFII dan σ2
4 = variances RDPT SDMP II. Dari hasil Levene’s Test 

didapat p-value = 0.012 yang lebih besar dari α = 0,05 sehingga Ho tidak dapat 

ditolak dan dapat disimpulkan kedua varians sama, sehingga menggunakan 

asumsi Equal variances assumed. 

Mengacu pada Equal variances assumed didapatkan nilai Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,997. Nilai tersebut lebih besar dari nilai α = 0,05 sehingga Ho tidak 

dapat ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan 

antara return R-ABFII dengan RDPT SDMP II selama periode penelitian. 

Hasil dari dua variabel yang diteliti, yaitu return dan risiko, kinerja         

R-ABFII tidak lebih baik dibandingkan RDPT SDMP II selama periode Desember 

2007 sampai April 2009. Fluktuasi NAB R-ABFII dan RDPT SDMP II 

dikarenakan perhitungan NAB berdasarkan nilai pasar (marked to market) seperti 
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adanya perubahan suku bunga yang terjadi sehingga mempengaruhi harga 

obligasi. Faktor permintaan dan penawaran di pasar juga mempengaruhi 

perubahan harga R-ABFII karena diperjualbelikan di bursa. 

Besarnya risiko yang dihadapi investor pemegang R-ABFII disebabkan 

oleh fluktuasi harga yang terjadi setiap harinya dari NAB R-ABFII. Harga yang 

melekat pada R-ABFII adalah berdasarkan harga permintaan dan penawaran yang 

terjadi di pasar dan tidak terlalu jauh dari NABnya. Semakin fluktuatif pergerakan 

harga perubahan NAB per harinya maka semakin besar nilai standar deviasinya.  

R-ABFII memang memberikan return yang lebih rendah dibandingkan 

RDPT SDMP II, namun investor tidak perlu mengeluarkan biaya saat membeli 

(subscription fee) dan menjual kembali (redemption fee) reksa dana tersebut pada 

Manajer Investasi. Pada transaksi ETF, biaya yang dikeluarkan investor adalah  

komisi saat transaksi di bursa. Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah 

berdasarkan hasil uji statistik disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan diantara rata-rata return kedua produk tersebut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Keunggulan ETF dibandingkan reksa dana konvensional, paling utama 

adalah : 

a. Adanya diversifikasi penuh terutama pada sisi penyebaran risiko 

investasi (diversifikasi), karena 1 unit penyertaan atau saham ETF 

mewakili sekumpulan efek yang terdapat pada indeks acuannya.  

b. Biaya transaksi maksimal ETF lebih rendah dibandingkan biaya 

transaksi maksimal reksa dana konvensional. 

c. ETF sangat transparan sehingga pergerakan harga ETF dan indeks 

acuannya mudah dipantau dan diakses secara real time. 

Kelemahan ETF, adalah : 

a. ETF rawan terhadap fluktuasi harga saham dan obligasi yang 

diakibatkan karena faktor ekonomi makro. 

b. Khusus untuk R-LQ45X, tidak semua saham di LQ-45 sebenarnya 

layak untuk dikoleksi. 

c. Investor tidak selalu dapat menjual saham ETF pada harga yang 

diinginkan, karena ETF dijual berdasarkan harga pasar. 
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2. Kinerja R-LQ45X selama periode Januari 2008 sampai April 2009 

mengikuti kinerja Indeks LQ-45. Berdasarkan data yang diolah 

menunjukkan bahwa kinerja R-LQ45X tidak dapat melampaui kinerja 

(outperformed) pasar. Kinerja R-ABFII selama periode Januari 2008 

sampai April 2009 mengikuti kinerja iBoxx ABF Indonesia  Index. 

Berdasarkan data yang diolah menunjukkan bahwa kinerja R-ABFII tidak 

dapat melampaui kinerja (outperformed) pasar.  

3. Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa average return  

R-LQ45X selama periode penelitian sebesar -2,64 persen, lebih rendah 

dibandingkan RDS MSA sebesar -1,76 persen karena perbedaan kinerja 

saham yang terdapat dalam portofolio kedua produk tersebut. Risiko    R-

LQ45X sebesar 12,70 persen lebih rendah dibandingkan risiko RDS MSA 

sebesar 12,71 persen. Berdasarkan nilai uji independent samples t-Test 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata 

return R-LQ45X dan RD MSA selama periode penelitian. Berdasarkan 

hasil pengolahan data, menunjukkan bahwa average return R-ABFII 

selama periode penelitian sebesar 0,57 persen lebih rendah dibandingkan 

RDPT SDMP II sebesar 0,58 persen. Risiko      R-ABFII sebesar 6,98 

persen lebih besar dibanding risiko RDPT SDMP II sebesar 6,10 persen 

disebabkan karena harga R-ABFII lebih fluktuatif. Berdasarkan nilai uji 

independent samples t-Test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

signifikan antara rata-rata return R-ABFII dan RDPT SDMP II selama 

periode penelitian. 
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5.2. Saran 

5.2.1 Saran Bagi Investor 

1. Investor sebaiknya mengalokasikan dananya melalui investasi berbentuk 

portofolio, karena telah terdiversifikasi sehingga dapat menekan risiko 

serendah mungkin. 

2. Investor dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai bahan 

referensi untuk melakukan investasi melalui ETF.  

5.2.2 Saran Bagi Manajer Investasi 

1. Manajer Investasi (MI) diharapkan dapat lebih maksimal dalam 

mempromosikan ETF terutama kepada investor yang belum mengetahui 

mengenai ETF.  

2. MI sebaiknya juga lebih optimal dalam melakukan kerja sama dengan 

bursa, agar ETF dapat terus berkembang dan membantu peran pemerintah 

khususnya BAPEPAM-LK untuk memberikan edukasi mengenai ETF. 

3. Bagi MI yang belum mengeluarkan ETF, dapat mempertimbangkan untuk 

mengeluarkan ETF yang mengacu pada indeks tertentu di bursa. 

5.2.3 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengingat ETF merupakan produk investasi yang baru diterbitkan 

Desember 2007 masih sedikit sekali penelitian mengenai ETF. Dalam penelitian 

memiliki beberapa kekurangan, diharapkan penelitian ini dapat memotivasi 

peneliti selanjutnya untuk meneliti ETF lebih lanjut. Peneliti selanjutnya dapat 

mempertimbangkan hal berikut: 
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1. Menambahkan variabel penelitian seperti Indeks Sharpe, Indeks Treynor, 

Beta portofolio, dan sebagainya. 

2. Memperpanjang periode penelitian yang akan dilakukan agar hasil 

penelitian lebih maksimal. 

3. Menambahkan objek pembanding, sehingga perbandingan ETF dengan 

objek lainnya dapat semakin jelas terlihat. 
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LAMPIRAN 1 

Hasil Perhitungan Return dan Risiko R-LQ45X 

Periode Nilai Aktiva Bersih 
(per unit) 

Return                 
(per bulan) 

Dec-07 599.63 - 

Jan-08 564.11 -5.92% 

Feb-08 589.66 4.53% 

Mar-08 523.98 -11.14% 

Apr-08 491.15 -6.27% 

May-08 515.61 4.98% 

Jun-08 496.89 -3.63% 

Jul-08 486.47 -2.10% 

Aug-08 452.48 -6.99% 

Sep-08 370.95 -18.02% 

Oct-08 244.36 -34.13% 

Nov-08 244.06 -0.12% 

Dec-08 273.1 11.90% 

Jan-09 265.4 -2.82% 

Feb-09 252.57 -4.83% 

Mar-09 282.65 11.91% 

Apr-09 340.41 20.44% 

Rata-rata Return -2.64% 

Standar Deviasi 12.70% 
    Sumber : Data Diolah, 2009 
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LAMPIRAN 2 

Hasil Perhitungan Return Indeks LQ-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       Sumber : Data Diolah, 2009 

 

 

 

 

Periode Closing Price            Return            
(per bulan) 

Dec-07 599.82 - 

Jan-08 564.31 -5.92% 

Feb-08 590.77 4.69% 

Mar-08 525.41 -11.06% 

Apr-08 493.46 -6.08% 

May-08 518.35 5.04% 

Jun-08 495.16 -4.47% 

Jul-08 481.03 -2.85% 

Aug-08 449.66 -6.52% 

Sep-08 369.14 -17.91% 

Oct-08 241.35 -34.62% 

Nov-08 241.49 0.06% 

Dec-08 270.23 11.90% 

Jan-09 262.56 -2.84% 

Feb-09 249 -5.16% 

Mar-09 283.07 13.68% 

Apr-09 341.73 20.72% 

Rata-rata Return -2.58% 

Standar Deviasi 12.96% 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Perhitungan Return dan Risiko R-ABFII 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

          Sumber : Data Diolah, 2009 

 

 

 

 

Periode 
Nilai Aktiva Bersih 

(per unit) 
Return            

(per bulan) 

Dec-07 13,708.09 - 

Jan-08 13,876.00 1.22% 

Feb-08 13,797.00 -0.57% 
Mar-08 13,141.00 -4.75% 
Apr-08 12,460.20 -5.18% 
May-08 12,635.90 1.41% 
Jun-08 12,434.90 -1.59% 
Jul-08 13,315.70 7.08% 
Aug-08 13,317.30 0.01% 
Sep-08 12,920.90 -2.98% 
Oct-08 11,048.10 -14.49% 
Nov-08 12,005.30 8.66% 
Dec-08 13,869.50 15.53% 
Jan-09 14,034.20 1.19% 
Feb-09 13,140.50 -6.37% 
Mar-09 13,986.80 6.44% 

Apr-09 14,480.90 3.53% 

Rata-rata Return 0.57% 

Standar Deviasi 6.98% 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Perhitungan Return iBoxx  

ABF Indonesia Index 

Periode Closing Price 
Return            

(per bulan) 

Dec-07 141.96 - 

Jan-08 143.59 1.15% 

Feb-08 142.71 -0.61% 
Mar-08 136.01 -4.69% 

Apr-08 129.01 -5.15% 

May-08 130.86 1.43% 
Jun-08 128.58 -1.74% 
Jul-08 138.47 7.69% 

Aug-08 138.78 0.22% 

Sep-08 134.10 -3.37% 
Oct-08 113.80 -15.14% 
Nov-08 123.64 8.65% 
Dec-08 146.65 18.61% 
Jan-09 148.52 1.28% 
Feb-09 138.27 -6.90% 
Mar-09 147.67 6.80% 

Apr-09 153.36 3.85% 

Rata-rata Return 0.75% 

Standar Deviasi 7.65% 
             Sumber : Data Diolah, 2009 
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LAMPIRAN 5 

Nilai Aktiva Bersih  

RDS MSA dan RDPT SDMP II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber : Data Diolah, 2009 

Periode 
Nilai Aktiva 

Bersih (per unit) 
RDS MSA 

Nilai Aktiva 
Bersih (per unit)            
RDPT SDMP II 

Dec-07 1,028.96 1,071.95 

Jan-08 1,007.64 1,086.54 

Feb-08 1,045.65 1,082.79 

Mar-08 909.92 1,063.25 

Apr-08 853.29 1,023.42 

May-08 927.57 1,027.88 

Jun-08 887.37 1,021.61 

Jul-08 857.45 1,085.43 

Aug-08 816.08 1,085.23 

Sep-08 674.03 1,048.81 

Oct-08 452.13 922.77 

Nov-08 466.94 971.16 

Dec-08 520.76 1,113.83 

Jan-09 517.42 1,126.18 

Feb-09 495.94 1,041.96 

Mar-09 569.97 1,104.33 

Apr-09 675.95 1,143.67 

Rata-rata Return 747.47 1,060.05 
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LAMPIRAN 6 

Hasil Perhitungan Return dan Risiko  

R-LQ45X dengan RDS MSA 

Periode 
Return per bulan 

R-LQ45X 
Return per bulan 

RDS MSA 

Dec-07 - - 

Jan-08 -5.92% -2.07% 

Feb-08 4.53% 3.77% 

Mar-08 -11.14% -12.98% 

Apr-08 -6.27% -6.22% 

May-08 4.98% 8.71% 

Jun-08 -3.63% -4.33% 

Jul-08 -2.10% -3.37% 

Aug-08 -6.99% -4.82% 

Sep-08 -18.02% -17.41% 

Oct-08 -34.13% -32.92% 

Nov-08 -0.12% 3.28% 

Dec-08 11.90% 11.53% 

Jan-09 -2.82% -0.64% 

Feb-09 -4.83% -4.15% 

Mar-09 11.91% 14.93% 

Apr-09 20.44% 18.59% 

Rata-rata return  -2.64% -1.76% 

Standar Deviasi 
12.70% 12.71% 

       Sumber : Data Diolah, 2009 
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LAMPIRAN 7 

Hasil Perhitungan Return dan Risiko  

R-ABFII dengan RDPT SDMP II 

Periode 
Return per bulan 

R-ABFII 
Return per bulan 
RDPT SDMP II 

Dec-07 - - 

Jan-08 1.22% 1.36% 

Feb-08 -0.57% -0.35% 

Mar-08 -4.75% -1.80% 

Apr-08 -5.18% -3.75% 

May-08 1.41% 0.44% 

Jun-08 -1.59% -0.61% 

Jul-08 7.08% 6.25% 

Aug-08 0.01% -0.02% 

Sep-08 -2.98% -3.36% 

Oct-08 -14.49% -12.02% 

Nov-08 8.66% 5.24% 

Dec-08 15.53% 14.69% 

Jan-09 1.19% 1.11% 

Feb-09 -6.37% -7.48% 

Mar-09 6.44% 5.99% 

Apr-09 3.53% 3.56% 

Rata-rata return  0.57% 0.58% 

Standar Deviasi 6.98% 6.10% 

       Sumber : Data Diolah, 2009 
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LAMPIRAN 8 

Hasil Uji Statistik Independent samples t-Test 

 
 
 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Rata-
rata 
Return  

Equal 
variances 
assumed 

.010 .922 -.196 30 .846 -.881875 4.492203 -10.056178 8.292428 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-.196 30.000 .846 -.881875 4.492203 -10.056178 8.292428 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Rata-
rata 
Return 

Equal 
variances 
assumed 

7.224 .012 .004 30 .997 .007688 1.845561 -3.761450 3.776825 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.004 18.595 .997 .007688 1.845561 -3.860812 3.876187 

Analisis Exchange..., Nurul Alitha, Ma.-IBS, 2009



DATA RIWAYAT HIDUP 
 

Data Diri  
 
Nama  :  Nurul Alitha 

Tempat, Tanggal Lahir :     Jakarta, 09 Maret 1987 

Jenis Kelamin   :     Perempuan 

Kewarganegaraan  :     Indonesia 

Agama   :     Islam 

Status    :     Belum Menikah 

 
Riwayat Pendidikan 
 

• 2005 2005 2005 2005 ––––    sekaransekaransekaransekarangggg    

 S-1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi - Indonesia Banking School (STIE - IBS), Kemang  

    

• 2002 2002 2002 2002 ––––    2005200520052005    

 SMA Negeri 78 Kemanggisan, Jakarta Barat 

 

• 1999 1999 1999 1999 ––––    2002200220022002    

 SLTP Negeri 75 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

 

• 1993 1993 1993 1993 ––––    1999199919991999    

 SD BHAKTI, Kemanggisan, Jakarta Barat 

 
Pengalaman Kerja 

 

• Juni 2004Juni 2004Juni 2004Juni 2004    

Program Magang di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Petarukan, Jawa 

Tengah 

 

• Juli 2008Juli 2008Juli 2008Juli 2008    

Program Magang di BP Migas Divisi Keuangan Internal, Jakarta 

 
Kursus dan Pelatihan 

 

• Oktober Oktober Oktober Oktober 1999199919991999    ––––    June June June June 2002002002002222    

General English Course, LBPP - LIA , Slipi, Jakarta. 

 

• Agustus Agustus Agustus Agustus 2002002002005555    ––––    DesemberDesemberDesemberDesember    2002002002005555 

General English Course, The British Institute, Jakarta. 

    

• Januari Januari Januari Januari 2002002002006666    ––––    MeiMeiMeiMei    2002002002006666    

TOEFL Preparation, The British Institute, Jakarta. 

    

Analisis Exchange..., Nurul Alitha, Ma.-IBS, 2009



• Februari 2006Februari 2006Februari 2006Februari 2006    

Kursus Pelayanan Prima (Service Excellence), Jakarta. 

 

• Agustus 200Agustus 200Agustus 200Agustus 2006666    ––––    Mei 200Mei 200Mei 200Mei 2007777    

English For Bussiness and Writing In Business, The British Institute, Jakarta. 

    

• Februari 2007Februari 2007Februari 2007Februari 2007    

Pelatihan Customer Service Excellence, Jakarta. 

 

• Juni 2007Juni 2007Juni 2007Juni 2007    

Credit Analysis (Analisa Kredit), Jakarta. 

    

• Januari 2008Januari 2008Januari 2008Januari 2008    

Basic Treasury, Jakarta. 

 

• Januari 200Januari 200Januari 200Januari 2009999    

Trade Financing, Jakarta. 

    

 
Seminar 

• April 2006April 2006April 2006April 2006    

Seminar on Banking Industry “Perbankan yang solid dan dipercaya 

masyarakat mampu berperan positif terhadap pembangunan ekonomi” 

 
Pengalaman Organisasi 
 

• 4 Ja4 Ja4 Ja4 Januari nuari nuari nuari 2002002002008888    

Panitia IBS Fashion Day, STIE – IBS, Jakarta. 

 

• 6 Januari 6 Januari 6 Januari 6 Januari ––––    28 Januari 200728 Januari 200728 Januari 200728 Januari 2007    

Panitia IBS – Big even Point 2007, STIE – IBS, Jakata. 

 

• MaretMaretMaretMaret    2004 2004 2004 2004 ––––    AprilAprilAprilApril    2004200420042004    

Ketua Ekstrakulikuler Basket “PERSADA 78” SMA 78, Kemanggisan, Jakarta 

Barat. 

    

• MaretMaretMaretMaret    2002002002003333        

Panitia Invitasi Basket se-Jabotabek “PERSADA 78” SMA 78, 

Kemanggisan, Jakarta Barat. 

 

Penghargaan 
 

• Juara 3 Invitasi 78 Cup Basket Putri tingkat SLTP se-Jabotabek. 

• Juara 2 Invitasi 78 Cup Basket Putri tingkat SMA se-Jabotabek. 

• Juara 1 Invitasi Basket Hexos Extravaganza se-Jakarta Barat. 

Analisis Exchange..., Nurul Alitha, Ma.-IBS, 2009




