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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Harta merupakan salah satu amanat yang diberikan Allah SWT kepada 

hamba-Nya. Kedudukan harta pada satu sisi sebagai berkah yang 

membahagiakan, dan pada sisi lainnya harta merupakan ujian karena harta dapat 

menyilaukan manusia sehingga lupa pada tujuan Allah menitipkan harta. Salah 

satu upaya menjalankan amanat Allah, kaitannya dengan harta, adalah dengan 

memberdayakan harta. Banyak pilihan untuk memberdayakan harta, misalnya 

dengan berdagang, membeli tanah, mengelola perusahaan, dan berinvestasi pada 

pasar  modal. 

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu 

investment. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi 

diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau 

proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara dalam kamus lengkap 

ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk 

kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat 

ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Investasi 

juga bisa berarti mengorbankan dollar sekarang untuk dollar pada masa 
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mendatang. Ini berarti adalah penanaman modal saat ini untuk diperoleh 

manfaatnya di masa depan (Nurmasitoh, 2014 :3). 

Dalam dunia bisnis, investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi pada 

asset nyata (real asset) dan investasi pada asset financial (non real asset atau 

financial asset). Kedua jenis investasi ini nuansanya berbeda baik dari sisi bentuk 

investasi, waktu, jumlah dana dan juga likuiditasnya. Jadi, investasi meliputi 

aktivitas keduanya baik asset nyata maupun asset finansial, baik yang marketable 

maupun yang non marketable asset (Susilo, 2009:2). Investasi juga bisa 

dilakukan di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk 

berbagai instrument keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang, yang 

dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal. Salah satu 

bentuk pasar modal, yaitu pasar modal syariah (Umam, 2013:6). 

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal satu 

Negara adalah terletak pada tingkat variasi instrumen investasi yang tersedia 

seperti saham, obligasi, valuta asing, dan sebagainya. Semakin maju pasar modal, 

semakin bervariasi instrumen yang diperdagangkan di bursa. Ragam instrument 

pasar ini akan menentukan tingkat likuiditas pasar dan akan sangat menentukan 

pasar modal tersebut diminati investor atau tidak (Suta, 2000:17). Dengan adanya 

instrumen-instrumen tersebut, maka dunia usaha pasar modal merupakan salah 

satu bentuk yang menarik melalui kemungkinan penggalangan dana dan 

memberikan berbagai pilihan kepada para pemilik dana dalam berinvestasi. 
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Jumlah dan pilihan ini semakin banyak mulai dari yang relative tinggi resikonya 

sampai pada pilihan yang resikonya rendah. Salah satu instrument untuk 

berinvestasi adalah reksadana yang merupakan wadah untuk menghimpun dana 

dari pemodal, yang akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio efek, yang 

dikelola oleh manager investasi dan harta bersama milik para pemodal itu akan 

disimpan dan diadministrasikan oleh bank kustodian (Rahmah, 2011 : 1-2). 

Berdasarkan mekanisme pengelolaan reksadana dibedakan menjadi dua 

yaitu reksadana konvensional dan reksadana Syariah. Reksadana konvensional 

dan reksadana Syariah memiliki landasan filosofi dan metode pengelolaan yang 

berbeda. Perbedaan pokok tentang reksadana konvensional dan reksadana Syariah 

terdapat pada screening processsebagai bagian dari proses alokasi aset. 

Reksadana Syariah hanya diperbolehkan melakukan penempatan pada saham-

saham dan instrument lain sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan reksadana 

Syariah ini berdampak pada alokasi dan komposisi aset dalam 

potofolionya.Reksadana Syariah melakukan cleansing process yang bermaksud 

membersihkan dari pendapatan yang tidak halal dan sesuai syariat Islam (Huda 

dan Nasution, 2008:117-127). 

Dalam fatwa DewanSyariah Nasional-MajelisUlama Indonesia yang 

selanjutnyadisebut DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal 

dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal disebutkan 

bahwa, transaksi yang  tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat 
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spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, 

riba’, maysir, risywah, maksiat, dan kezaliman. 

Produk reksadana Syariah telah masuk peringkat 15 besar yang 

menghasilkan return di dunia pada tahun 2012. Produk tersebut adalah danareksa 

Syariah berimbang (DBS) dari PT Danareksa Investment Management dan 

Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah dari PT PNM Investment 

Management. Danareksa Syariah berimbang menduduki peringkat ke-12 dengan 

return 11,96% sedangkan PNM menduduki peringkat ke-10 dengan return 

12,95%. Hal ini berarti meningkatkan aset reksadana Syariah sekitar dua persen 

dari total reksadana di wilayah Asia Pasifik (Rangkuti dan Ja’far, 2012 :10) 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yaitu, penelitian Layali Rahmah (2011) yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Indeks Harga Saham Gabungan, Nilai Tukar 

Rupiah Terhadap Nilai Aktiva Bersih Danareksa Syariah 

Berimbang”.Berdasarkan penelitian tersebut, pada uji t disimpulkan bahwa 

sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan nilai tukar rupiah (kurs) tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap nilai aktiva bersih (NAB) danareksa Syariah 

berimbang sedangkan untuk indeks harga saham gabungan (IHSG) terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai aktiva bersih danareksa Syariah 

berimbang. Pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengeluarkan variabel SBIS dan IHSG dari model diganti dengan variabel Bank 
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Indonesia rate (BI rate) dan inflasi. Berdasarkan uraian latarbelakang masalah 

diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Inflasi, Bank Indonesia rate, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nilai 

Aktiva Bersih Danareksa Syariah Berimbang :Periode Januari 2012 - Desember 

2014”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, 

maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah variabel inflasi mempengaruhi nilai aktiva bersih danareksa Syariah 

berimbang pada periode: Januari 2012 sampai dengan Desember 2014. 

2. Apakah variabel Bank Indonesia rate mempengaruhi nilai aktiva bersih 

danareksa Syariah berimbang pada periode: Januari 2012 sampai dengan 

Desember 2014. 

3. Apakah variabel nilai tukar rupiah mempengaruhi nilai aktiva bersih 

danareksa Syariah berimbang pada periode: Januari 2012 sampai dengan 

Desember 2014. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:  



6 
 

1. Menganalisis pengaruh variabel inflasi terhadap nilai aktiva bersih danareksa 

Syariah berimbang pada periode: Januari 2012 sampai dengan Desember 

2014. 

2. Menganalisis pengaruh variabel Bank Indonesia rate terhadap nilai aktiva 

bersih danareksa Syariah berimbang pada periode: Januari 2012 sampai 

dengan Desember 2014. 

3. Menganalisis pengaruh variabel nilai tukar rupiah terhadap nilai aktiva bersih 

danareksa Syariah berimbang pada periode: Januari 2012 sampai dengan 

Desember 2014. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam 

usaha-usaha mendorong laju pertumbuhan ekonomi.  

2. Bagi Bapepam, penelitian ini diharapkan memberikan masukan alternatif 

investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa 

diperhitungkan. 

3. Bagi Bank Indonesia,bisa dijadikan acuan menuju kearah professionalisme di 

dalam pengambilan kebijakan. 

4. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang akan 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi investor pasar modal terutama terkait 
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dengan produk reksadana syariah, sehingga dapat dijadikan landasan dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan investasi dalam bentuk reksadana syariah. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi mengenai reksadana Syariah bagi peneliti selanjutnya yang terkait. 

 

E.  Metode Analisis Data 

Penelitian ini bersifat kuantitatif artinya berkaitan dengan angka-angka 

yang kemudian akan di regresi dan dilakukan pengujian hipotesis untuk melihat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi 

yang digunakan adalah dengan metode Partial Adjustment Model (PAM). Dalam 

penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana, 

yaitu dengan mengukur besarnya variabel bebas (dependen) dan variabel tidak 

bebas (independen) dengan menggunakan variabel independen lebih dari satu. 

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi, inflasi, suku bunga (BI rate) 

dan nilai tukar rupiah (kurs) sedangkan yang menjadi variabel dependennya 

adalah nilai aktiva bersih danareksa Syariah berimbang. Berikut model etimasi 

metode Partial Adjustment Model  (Gujarati, 1998 :242-243) : 

logNABt = α0 - α1INFt  - α2IRt + α3logKURSt + (1-δ) logNABt-1+ Vt 

Keterangan : 

NAB : Nilai aktiva bersih 

INF : Inflasi 
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IR  : Bank Indonesiarate 

KURS : Nilai tukar rupiah 

NABt-1 : Nilai aktiva bersih tahun sebelumnya 

α0  : Konstanta 

α0– α4 : Koefisien variabel 

Vt  : Variabel pengganggu 

(1-δ) : Koefisien penyesuaian 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 Bab II   Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori tentang investasi, pengertian reksadana, 

pengertian danareksa Syariah berimbang, nilai aktiva bersih, variable 

makroekonomi yang mempengaruhi NAB danareksa Syariah 

berimbang, penelitian-penelitian terdahulu serta hipotesis yang 

diambil oleh peneliti. 

 Bab III   Metode Penelitian 
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Bab ini berisikan tentang objek  penelitian,  jenis dan sumber data, 

definisi variabel, dan teknik analisis data. 

 Bab IV   Analisis Data dan Pembahasan 

Menguraikan tentang gambaran umum reksadana Syariah, deskripsi 

data pendukung, hasil analisa data penelitian, serta interpretasi 

ekonomi. 

 Bab V   Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

yang dilakukan serta saran-saran yang diberikan olehpeneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


