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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Investasi Reksadana 

Investasi yang dilakukan oleh para investor melalui Reksadana dapat 

memberikan beberapa keuntungan antara lain investor dapat melakukan 

diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko yang akan 

ditanggung, reksadana juga mempermudah para investor untuk melakukan 

investasi di pasar modal karena tidak diperlukannya pengetahuan dan keahlian 

tersendiri karena tanggungjawab tersebut telah diserahkan kepada manajer 

investasi, serta manajer investasi yang berkewajiban dalam mengelola investasi 

Reksadana maka investor menjadi efisien waktu. 

Disamping mendatangkan berbagai keuntungan bagi investor, Reksadana 

tidak lepas dari risiko yang mungkin dapat dialami oleh para investor yaitu risiko 

berkurangnya nilai unit penyertaan yang disebabkan oleh turunnya harga dari efek 

yang menjadi komponen dalam Reksadana tersebut, risiko likuiditas, merupakan 

kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi yaitu dalam menyediakan uang 

tunai atas penjualan tersebut, risiko wanprestasi (gagal bayar). Risiko ini dapat 

dikatakan sebagai risiko terburuk yaitu pada saat perusahaan asuransi yang 

mengasuransikan kekayaan dari Reksadana tidak membayar rendah ganti rugi atau 

bahkan tidak menggantinya. 
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2.2 Reksadana Syariah  

2.2.1 Pengertian Reksadana Syariah 

 Reksadana sendiri merupakan suatu wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian dana tersebut 

diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Sedangkan 

pengertian dari Reksadana Syariah sama dengan pengertian Reksadana 

Konvensional, hanya saja dalam Reksadana Syariah kebijakan serta cara 

pengelolaannya berdasarkan syariat Islam. Perbedaan lainnya terdapat pula pada 

keseluruhan proses manajemen portofolio, screening (penyaringan), dan cleansing 

(pembersihan). (Gufron, 2005)  

2.2.2 Jenis-jenis Reksadana Syariah berdasarkan portofolio investasi 

Bagi investor Reksadana Syariah, memahami jenis-jenis Reksadana 

Syariah adalah sesuatu yang sangat penting, karena setiap jenis Reksadana 

Syariah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut jenis-jenis Reksadana 

Syariah :   

a. Reksadana Pendapatan Tetap 

Reksadana pendapatan tetap merupakan Reksadana yang melakukan 

investasi minimal 80% dari portofolio ke dalam efek yang bersifat hutang. 

Reksadana ini mengkhususkan pada efek-efek yang bersifat utang. Efek yang 

bersifat hutang seringkali memberikan keuntungan berupa bunga seperti obligasi 

syariah, deposito, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan lainnya. Keuntungan 

yang mungkin didapat dari Reksadana Pendapatan Tetap yaitu hasil investasi yang 
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lebih besar dari Reksadana Pasar Uang. Sebanding dengan tingkat keuntungannya 

lebih besar, tingkat risikonya juga lebih besar.  

Di Indonesia sendiri, umumnya memanfaatkan instrumen obligasi sebagai 

bagian  terbesar dari investasinya. Komposisi demikian biasanya sangat menarik 

bagi investor yang konservatif terhadap resiko karena secara teoritis transaksi 

perdagangan instrument obligasi relative jauh lebih stabil jika dibandingkan 

dengan saham. Hal ini dimungkinkan karena obligasi adalah surat utang yang 

dikelompokkan sebagai efek berpendapatan tetap dimana secara teoritis apapun 

yang terjadi pada perusahaan penerbit, perusahaan tetap berkewajiban membayar 

bunga dan pokok obligasinya (Mangasa,2010). 

b. Reksadana Campuran  

Reksadana Campuran dapat melakukan investasinya dengan lebih fleksibel 

dalam bentuk efek hutang maupun ekuitas. Freksibilitas ini dapat digunakan untuk 

berpindah-pindah dari saham ke obligasi, atau ke deposito. Perlunya bagi investor 

untuk mengetahui komposisi investasi pada Reksadana campuran yang akan 

dipilih karena komposisinya yang sangat variatif.  

Tujuan produk reksadana campuran dimaksudkan agar manajer investasi 

dapat lebih fleksibel dalam melakukan diversifikasi terhadap portofolio efek 

reksadana yang dikelolanya karena tidak terikat oleh ketentuan yang 

mengharuskan apakah portofolio reksadana yang dikelolanya apakah harus 

dominan dalam bentuk saham, surat utang jangka panjang, atau produk pasar uang 

seperti halnya pada reksadana saham, pendapatan tetap dan pasar uang 

(Mangasa,2010).  
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c. Reksadana Pasar Uang 

Reksadana pasar uang adalah investasi pada efek berbentuk hutang dengan 

jatuh tempo kurang dari satu tahun untuk menjaga pemeliharaan modal dan 

likuiditas (Darmadji dan Fakhruddin, 2006).  

Reksadana pasar ini portofolio asetnya terdiri dari sekurang-kurangnya 

80% dalam bentuk efek bersifat utang jangka pendek dengan jatuh tempo kurang 

dari 1 tahun, seperti deposito, sertifikat bank Indonesia (SBI), dan surat-surat 

utang jangka pendek lainnya. Dengan komposisi aset yang didominasi efek pasar 

uang, maka secara teoritis reksadana pasar uang relative akan lebih aman atau 

lebih kecil resikonya dari semua jenis reksadana yang beredar saat ini. Selain itu, 

reksadana pasar uang tidak menerapkan biaya pembelian dan penjualan kembali. 

Apabila dari hasil perkembangan pengelolaan reksadana oleh manajer investasi 

terdapat kenaikan portofolio aset reksadana, maka secara otomatis setiap 

keuntungan tersebut langsung dibagikan dalam bentuk tambahan kepada masing-

masing unit penyertaan dan dilaporkan oleh bank Kustodian setiap akhir pekan  

(Mangasa,2010). 

2.3 Kinerja Reksadana Syariah 

 Pengukuran terhadap kinerja Reksadana Syariah didasarkan pada 

perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) perunit dan ada tidaknya pembagian 

keuntungan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) berasal dari nilai portofolio Reksadana 

yang bersangkutan. NAB merupakan hasil dari nilai aktiva yang telah dikurangi 
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dengan kewajiban yang ada. Nilai NAB mudah mengalami kenaikan dan 

penurunan, dikarenakan nilai NAB sangat bergantung kinerja aset yang 

merupakan portofolio dari Reksadana tersebut. Peningkatan NAB Reksadana itu 

sendiri sangat bergantung pada total nilai aktiva, alokasi aset, jangka waktu 

pengelolaan serta kondisi pasar pada saat pengukuran.  

 Pengukuran terhadap kinerja Reksadana Syariah selain menggunakan 

NAB juga dapat menggunakan indeks Treynor, indeks Jensen, dan indeks Sharpe. 

Ketiga alat ukur ini digunakan untuk mengasumsikan adanya hubungan linier 

yang terjadi antara pengembalian dari portofolio dengan pengembalian beberapa 

indeks pasar dengan pasar luas (Fabozzi, 2000). 

 Indeks Treynor adalah alat untuk mengukur kelebihan pengembalian 

perunit dari resiko. Kelebihan pengembalian merupakan selisih antara 

pengembalian portofolio dengan tingkat pengembalian bebas resiko untuk periode 

evaluasi yang sama.  

  

 Rumus Indeks Treynor = 
(𝑅i−𝑅𝑓)

𝛽𝑖
 

Dimana : 

Ri  = Return 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜
𝑖
 

𝑅𝑓  = rata-rata atas bunga investasi bebas resiko 

i  = 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑖 

  

 Sedangkan indeks Sharpe adalah alat ukur dari suatu rasio pengembalian 

atau resiko. Indeks Sharpe mengukur kelebihan dari pengembalian yang relatif 
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terhadap total perbedaan portofolio. Pada indeks sharpe semakin besar hasilnya 

maka akan semakin baik kinerja dari portofolio tersebut (Jogiyanto, 2010). 

Berikut rumus indeks sharpe :  

 Indeks Sharpe = 
𝑅𝑝𝑖 − 𝑅𝑓

𝑆𝐷𝑒𝑖
 

Keterangan : 

Rpi  = indeks Sharpe portofolio i 

𝑅𝑓 = rata-rata atas bunga investasi bebas resiko 

SDpi  = standar deviasi dari tingkat pengembalian portofolio i 

  

 Pada indeks Treynor dan indeks Sharpe, jika portofolio yang dievaluasi 

merupakan portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, maka akan menghasilkan 

peringkat yang serupa. Namun berlaku sebaliknya, yaitu jika portofolio tersebut 

tidak terdiversifikasi dengan baik, maka dapat menghasilkan peringkat yang 

berbeda. Sedangkan indeks Jensen mengasumsikan bahwa portofolio 

didiversifikasikan secara penuh, sehingga satu-satunya resiko pada portofolio 

adalah resiko sistematis (Fabozzi, 2000). 

 Rumus Indeks Jensen = [𝑅𝑗 − 𝑅𝑓] − 𝛽
𝑗
 [𝑅𝑚 − 𝑅𝑓] 

 Dimana : 

 𝑅𝑚 = Return 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟𝑚 

 𝑅𝑓 = rata-rata atas bunga investasi bebas resiko 

 𝑅𝑗 = Return 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑜𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜
𝑗
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2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Reksadana Syariah 

 Kinerja Reksadana Syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

terbagi kedalam variabel ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dimana variabel 

ekonomi makro memiliki cakupan yang lebih luas dari ekonomi mikro. Dalam 

penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

reksadana syariah.  

2.4.1 Berbagai faktor ekonomi makro diantaranya yaitu : 

a. Inflasi 

Menurut Fahmi (2015) inflasi merupakan suatu keadaan dimana 

harga-harga barang pada umumnya akan meningkat terus menerus dan nilai 

mata uang menjadi melemah, hal ini bisa mengakibatkan pasar modal 

menjadi lesu. Inflasi yang berkaitan dengan pasar modal berasal dari sektor 

moneter karena inflasi berkaitan langsung dengan tingkat suku bunga yang 

ada di pasar. Jika inflasi meningkat maka tingkat suku bunga juga akan 

meningkat.   

Menurut Sukirno (2012) tujuan jangka panjang pemerintah adalah 

menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat 

rendah. Terkadang tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba sebagai akibat 

dari suatu peristiwa tertentu yang berlaku diluar perkiraan pemerintah. 

Beberapa penyebab inflasi yaitu : 

- Perekonomian sedang berkembang pesat dan tingkat pengangguran 

sangat rendah. 
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- Barang impor mengalami kenaikan harga yang berpengaruh pada 

kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. 

- Tingginya permintaan suatu barang dan jasa relatif terhadap 

persediaannya. 

Menurut Husnan (1994) inflasi akan mempengaruhi dua faktor 

yaitu arus kas dan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin besar 

inflasi maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. 

Keadaan saat inflasi sendiri biasanya menyebabkan harga barang pada 

umumnya menjadi meningkat terus menerus dan nilai mata uang menjadi 

melemah, keadaan ini dapat mempengaruhi kinerja dari reksadana syariah 

karena daya beli dari masyarakat akan menurun dan berpengaruh pada 

meningkatnya penjualan yang dilakukan oleh para investor terhadap produk-

produk reksadana syariah. Saat terdapat banyaknya penjualan produk-

produk reksadana syariah  yang dilakukan oleh para investor, dapat 

menyebabkan turunnya harga dari reksadana syariah tersebut sehingga 

menurunkan nilai aktiva bersih.  

b. Suku Bunga 

Suku bunga merupakan suatu ukuran keuntungan dari investasi 

yang dapat dimiliki oleh investor selaku pemilik modal dan merupakan 

ukuran dari biaya modal yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan atas 

penggunaan dana dari pemilik modal. Menurut Fahmi (2015), naik turunnya 

suku bunga perbankan, baik deposito, tabunga, maupun pinjaman, akan 

mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusannya. Jika 
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tingkat suku bunga bank tinggi, maka investor akan menyimpan dananya 

pada bank tersebut, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari reksadana 

syariah karena saat suku bunga tinggi maka harga reksadana syariah akan 

menurun sehingga nilai aktiva bersih juga akan menurun, demikian 

sebaliknya.  

c. Nilai Tukar Rupiah 

Menurut Fahmi (2015) definisi nilai tukar (foreign exchange rate) 

adalah perubahan nilai mata uang suatu negara saat dikonversikan ke dalam 

mata uang dari Negara lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mata uang 

rupiah terhadap mata uang asing. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata 

uang dari dua Negara yang berbeda, maka titik keseimbangannya ditentukan 

berdasarkan sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. 

Saat nilai tukar rupiah melemah maka menyebabkan produk-

produk impor mengalami peningkatan harga. Peningkatan harga ini dapat 

menurunkan permintaan dan menurunkan pendapatan dari produsen impor 

yang seringkali merupakan para investor dari reksadana syariah. Saat 

pendapatan investor menurun maka daya beli terhadap reksadana syariah 

juga akan menurun yang mengakibatkan melemahnya nilai dari reksadana 

syariah.   

d. Produk Domestik Bruto 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan suatu ukuran produksi 

barang dan jasa total suatu Negara. Saat pertumbuhan PDB cepat, maka ada 

indikasi pertumbuhan ekonomi. Sehingga saat terjadi pertumbuhan ekonomi 



 

18 
 

akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang meningkat sehingga 

perusahaan perlu untuk meningkatkan penjualannya untuk memperoleh 

keuntungan lebih. 

Saat PDB meningkat, maka meningkatkan pula daya beli terhadap 

produk-produk dari reksadana syariah, dikarenakan pendapatan dari 

masyarakat selaku para investor yang juga meningkat.  

e. Tingkat Pengangguran  

Menurut Sukirno, (2012) tingkat pengangguran ditunjukkan dengan 

persentase dari total jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja. Tingkat 

pengangguran dapat menggambarkan sejauh mana kapasitas operasi 

ekonomi suatu Negara dijalankan. 

Berdasarkan penyebabnya, maka pengangguran digolongkan 

kedalam empat jenis yaitu : 

- Pengangguran Normal 

Pengangguran normal atau pengangguran friksional yaitu terdapat 

pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga 

kerja yang ada. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan 

karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari 

pekerjaan lain yang lebih baik. 

- Pengangguran Siklikal 

Merupakan pengangguran yang terjadi akibat perusahaan 

mengurangi pekerja atau dapat pula terjadi karena menutup 
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perusahaannya sehingga mengakibatkan pengangguran yang 

bertambah. 

- Pengangguran Struktural 

Pengangguran struktural terjadi akibat perubahan struktur kegiatan 

ekonomi. Seperti saat perusahaan mengalami kemunduran yang 

mengakibatkan kegiatan produksi dalam perusahaan tersebut 

menurun dan sebagian dari pekerjanya terpaksa diberhentikan dan 

akhirnya menjadi pengangguran. 

- Pengangguran Teknologi 

Pengangguran yang terjadi akibat adanya penggantian tenaga 

manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. 

Tingkat pengangguran yang tinggi, dapat berakibat pada daya beli 

yang menurun. Hal ini terjadi karena pendapatan yang juga menurun. 

Sehingga kinerja dari reksadana syariah menjadi menurun karena harga 

produk-produk reksadana syariah yang melemah akibat daya beli investor 

yang menurun.  

 

2.4.2. Berbagai faktor ekonomi mikro yaitu : 

a. Manajemen  

Keadaan suatu perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan para 

manajer perusahaan tersebut. Manajer dituntut untuk selalu tanggap dalam 

menghadapi tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal maupun 

internal perusahaan. Selain itu, manajer juga harus mampu menggambil 
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keputusan-keputusan yang tepat terkait dengan kesuksesan perusahaan. 

Begitu pula hal tersebut juga berlaku untuk perusahaan Reksadana 

Syariah. Kinerja suatu reksadana dapat terpengaruh oleh pengelolaan pada 

manajemen perusahaan, diantaranya yang mempengaruhi yaitu : 

- Likuiditas  

Menurut Mahmud (2013), rasio likuiditas digunakan untuk 

mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan 

melihat besarnya aktiva lancar terhadap hutang lancar. Jika suatu 

perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar hutang jangka 

pendeknya saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dapat 

dikatakan sebagai perusahaan yang likuid. Sehingga tingkat investor 

yang membeli reksadana tersebut menjadi lebih rendah. Rendahnya 

tingkat resiko dapat mendorong meningkatnya permintaan dan 

dengan meningkatnya permintaan maka dapat meningkatkan harga 

reksadana. Harga reksadana yang meningkat maka secara otomatis 

akan meningkatkan NAB.    

- Solvabilitas 

Menurut Mahmud (2013), rasio solvabilitas atau rasio hutang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Atau seberapa besar beban utang yang 

ditanggung oleh perusahaan yang berkaitan dengan pemenuhan aset. 

Ketika rasio hutang suatu perusaan tinggi, berarti perusahaan 

menggunakan untang yang tinggi. Penggunaan utang yang tinggi 
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dapat meningkatkan profitabilitas, meski dilain pihak, hutang yang 

tinggi juga akan meningkatkan resiko. Saat perusahaan mampu 

memenuhi segala kewajibannya maka tingkat resiko akan menjadi 

lebih rendah dan dapat mendorong permintaan terhadap produk-

produk reksadana tersebut.  

- Profitabilitas 

Menurut Mahmud (2013), rasio ini untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, 

serta modal saham tertentu. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat 

efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. 

Saat perusahaan memiliki kemampuan tinggi dalam menghasilkan 

laba, maka keadaan ini dapat menarik minat para investor untuk 

berinvestasi pada produk-produk reksadana tersebut. Akibatnya 

harga produk-produk reksadana akan meningkat dan dapat 

meningkatkan kinerja dari reksadana tersebut.   

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh suku bunga terhadap kinerja Reksadana Syariah 

Ketika BI rate menurun maka seluruh investasi akan dialihkan ke pasar 

modal. Seiring dengan itu maka kinerja perusahaan akan meningkan sehingga 

menyebabkan nilai saham yang juga meningkat, sehingga hal ini akan  berdampak 

pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang juga meningkat. (Huda dan Nasution, 

2007). 
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Menurut Rachman dan Mawardi (2015) BI rate berpengaruh tidak 

signifikan terhadap net asset value Reksadana Saham Syariah. Sedangkan 

menurut Utami (2017) Secara parsial BI rate bepengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah selama periode 

2010-2016.  

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian sebelumnya maka terdapat 

indikasi suku bunga tidak mempengaruhi kinerja Reksadana Syariah. Peneliti 

mengajukan hipotesis :  

H1a : Suku bunga berpengaruh negatif terhadap kinerja Reksadana Saham 

Syariah. 

Penelitian Rachman dan Mawardi (2015), dan Utami (2017) secara 

serempak menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap reksadana. 

Suku bunga yang tinggi dapat mengakibatkan menurunnya minat masyarakat 

dalam berinvestasi karena masyarakat seringkali lebih memilih untuk menyimpan 

dana yang dimiliki di bank dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang 

lebih besar dengan mendapat bunga simpanan. 

H1b : Suku bunga berpengaruh negatif terhadap kinerja Reksadana Pendapatan 

Tetap Syariah. 

Penelitian Damayanti (2014) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh 

negatif terhadap kinerja reksadana campuran.   

H1c : Suku bunga berpengaruh negatef terhadap kinerja Reksadana Campuran  

Syariah. 
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2.5.2 Pengaruh inflasi terhadap kinerja Reksadana Syariah 

Dari sektor pasar modal, saat inflasi tinggi maka dapat mengurangi tingkat 

pendapatan riil yang akan diperoleh investor dari investasi reksadana yang mereka 

lakukan. Hal ini memungkinkan bagi para investor untuk lebih memilih 

mengalihkan investasi ke pasar uang. Sedangkan saat inflasi mengalami 

penurunan maka dapat menjadi sinyal yang positif bagi para investor untuk 

berinvestasi khususnya pada reksadana seiring dengan turunnya resiko daya beli 

uang dan resiko penurunan pendapatan riil.  

Jika dalam penelitian Nandari (2017) membuktikan bahwa Inflasi terhadap 

Nilai Aktiva Bersih (NAB)  Reksadana Syariah secara parsial  terjadi  pengaruh  

positif yang signifikan, berbeda dengan Rachman dan Mawardi (2015) yang 

menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NAB. 

Sedangkan penelitian Iswanto (2017) menyatakan bahwa tingkat inflasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengembalian 

Reksadana saham.  

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian sebelumnya maka terdapat 

indikasi adanya pengaruh terkait inflasi terhadap kinerja Reksadana Syariah. 

Dengan demikian peneliti mengajukan hipotesis : 

H2a : Inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja Reksadana Saham Syariah. 

Menurut hasil penelitian dari Iswanto (2017), Rachman dan Mawardi 

(2015), beranggapan bahwa inflasi dapat mempengaruhi kinerja dari reksadana 

yaitu menjadi menurun. Hal ini terjadi karena tingginya inflasi dapat 

mengakibatkan menurunnya daya beli para investor.  
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H2b : Inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja Reksadana Pendapatan Tetap 

Syariah. 

Hasil penelitian Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa Inflasi 

berpengaruh negatif terhadap kinerja reksadana campuran. Hal ini disebabkan 

karena saat inflasi maka harga barang akan menjadi tinggi dan kecenderungan 

konsumen akan memiliki daya beli yang rendah sehingga dapat menyebabkan 

harga reksadana menurun dan juga dapat berakibat pada menurunnya kinerja 

reksadana. 

H2c : Inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja Reksadana Campuran Syariah. 

 

2.5.3 Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap kinerja Reksadana Syariah 

Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan nilai 

mata uang dari Negara lain. Perusahaan akan menghadapi resiko nilai tukar (kurs) 

jika perusahaan tersebut menggunakan mata uang asing dalam menjalankan 

aktivitas operasional dan investasinya. Perubahan nilai tukar Rupiah yang tidak 

diantisipasi oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah (kurs).  

Nandari (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kurs 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Reksadana Syariah periode 2010-2016. Hal yang berbeda ditemui dalam 

penelitian Rachman dan Mawardi (2015) yang menyatakan bahwa nilai tukar 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NAB. Begitu pula dengan penelitian 

Iswanto (2017) bahwa hasil pengujian menunjukkan variabel nilai tukar rupiah 
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian Reksadana 

Saham. 

Sehingga seringkali investor memiliki kecenderungan dalam menjual 

reksadananya untuk diinvestasikan dalam bentuk investasi lainnya yang dianggap 

lebih menguntungkan.  

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian sebelumnya maka terdapat 

indikasi adanya pengaruh terkait nilai tukar terhadap kinerja Reksadana Syariah. 

Dengan demikian peneliti mengajukan hipotesis : 

H3a : Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap kinerja Reksadana Saham 

Syariah. 

Dalam penelitian Iswanto (2017), dan Rachman dan Mawardi (2015) 

beranggapan bahwa keadaan disaat nilai tukar rupiah mengalami penguatan, hal 

tersebut malah berdampak pada penurunan kinerja dari Reksadana, yang 

khususnya dialami oleh perusahaan yang melakukan impor bahan baku karena 

terjadinya perubahan harga bahan baku yang semakin meningkat. 

H3b : Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap kinerja Reksadana 

Pendapatan Tetap Syariah. 

Menurut penelitian Damayanti (2014) nilai tukar rupiah berpengaruh 

negatif terhadap kinerja Reksadana campuran. Sehingga saat nilai tukar rupiah 

melemah, maka kinerja dari reksadana syariah campuran akan menurun.  

H3c : Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap kinerja Reksadana 

Campuran Syariah. 
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2.6 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 

Kerangka Konsep Penelitian 
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