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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Pasar Modal Syariah di Indonesia 

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M.F capital market atau 

pasar modal adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang 

seperti saham, obligasi, waran, dan berbagai produk turunan pasar derivatif 

seperti opsi yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun 

modal sendiri.
18

 Lebih umumnya pasar modal dikatakan sebagai sebuah 

tempat di mana modal diperdagangkan antara orang yang memiliki 

kelebihan modal dengan orang yang membutuhkan modal untuk investasi 

yang mereka butuhkan. Pasar modal di Indonesia misalnya Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).
19

 

Instrumen (efek) yang diperdagangkan dalam pasar modal seperti 

saham, obligasi dan instrumen turunannya. Saham merupakan tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 

yang berwujud selembar kertas berisi keterangan bahwa pemilik kertas 

tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan perusahaan tersebut. 

Sedangkan obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa 

                                                             
18Tjipto Darmaji dan Hendy M.Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya 

Jawab, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal.1 
19Veithzal Rivai, et.all., Islamic Transaction Law In Bussiness dari Teori ke Praktik, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 368 
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pemilik kertas tersebut telah membeli utang perusahaan yang menerbitkan 

obligasi. 

Proses perdagangan saham dan obligasi di bursa efek melalui pasar 

perdana dan di lanjutkan pada pasar sekunder. Pasar perdana merupakan 

penjualan perdana saham atau obligasi oleh perusahaan yang menerbitkan 

di bursa efek kepada investor. Selanjutnya investor dapat menjual kembali 

di lantai bursa. Transaksi setelah pasar perdana inilah disebut pasar 

sekunder. Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal 

konvensional tidak jauh berbeda. Hal in dapat dilihat berdasarkan 

instrumen dan mekanisme transaksinya, dan nilai indeks saham dalam 

pasar modal syariah harus memenuhi prinsip dasar syariah.
20

 

Perkembangan prinsip syariah pada industri keuangan bermula pada 

penerapannya dalam perbankan syariah. Hal tersebut ditandai dengan 

berdirinya bank Islam pertama di Kairo pada tahun 1971 yang dikenal 

dengan Nasser Social Bank. Sitem operasional yang diterapkan dalam 

bank tersebut yaitu dengan sistem bagi hasil. Setelah berdirinya Nasser 

Social Bank dilanjutkan dengan munculnya beberapa bank islam lainnya 

seperti Islamic Development Bank, The Dubai Islamic tahun 1975, Faisal 

Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic Bank of Sudan, dan Kuwait Finance 

House tahun 1977.
21

 

 

                                                             
20Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 

Syariah..., hal. 74-75 
21Ibid., hal. 2 
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Perkembangan prinsip syariah pada industri keuangan tersebut 

selanjutnya juga mendorong perkembangannya pada pasar modal yang 

berbasis syariah. Adapun negara pertama kali yang menerapkan pasar 

modal syariah adalah Yordania dan Pakistan. Kedua negara tersebut telah 

menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah. Pada tahun 1978 

pemerintah Yordania melalui peraturan No.13 tahun 1978 telah 

mengizinkan Jordan Islamic Bank menerbitkan Muqaradah Bond. 

Selanjutnya diikuti dengan penerbitan Muqaradah Bond Act tahun 1981. 

Begitu juga dengan Pakistan menerbitkan The Madarabas Company dan 

Madarabas Ordinance tahun 1980.
22

 

Sedangkan pertama kali lembaga keuangan yang concern dalam 

operasional portofolio syariah di pasar modal adalah Amanah Income 

Fund yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh para anggota The Nort 

American Islamic Trust di Indiana, Amerika Serikat. Selanjutnya hal 

tersebut disambut oleh oleh beberapa pakar ekonomi muslim dikawasan 

timur tengah, Eropa, Asia, dan wilayah AS lainnya. Beberapa negara yang 

proaktif menyambut kedatangan investor muslim dan investor yang ingin 

memanfaatkan pasar modal berbasis syariah diantaranya Bahrain Stock di 

Bahrain, Amman Finacial Market di Amman, Muscat Securities Kuwait 

Stock Exchange di Kuwait dan KL Stock Exchange di Kuala Lumpur 

Malaysia.
23

 

                                                             
22Ibid., hal. 130 
23Sofyan Syafri Harahap, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, (Jakarta: Pustaka 

Quantum, 2001), hal.287-288 
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Perkembangan pasar modal syariah juga merambah ke Indonesia, hal 

tersebut berawal dari peresmiannya pada tanggal 14 Maret 2003 

bersamaan dengan penandatangan MOU antara Bapepam-LK dengan 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pola 

hubungan kerja diantara keduanya yaitu koordinasi, konsultasi, dan 

kerjasama untuk pengaturan yang efektif dan efisien pada pertumbuhan 

produk syariah dalam bentuk:
24

 

a. Penyusunan peraturan Bapepam-LK dan Fatwa DSN MUI; 

b. Penelaah pernyataan pendaftaran penerbitan efek syariah; 

c. Pengawasan kepatuhan pemenuhan prinsip syariah; 

d. Pengembangan produk; 

e. Peningkatan kualitas SDM. 

Pada tanggal 14 Mei 2003, instrumen pasar modal berbasis syariah 

yang telah terbit sampai saat ini diantaranya: 

a. Saham Syariah 

b. Obligasi Syariah 

c. Reksadana Syariah 

Setelah diterbitkannya diterbitkannya fatwa yang berkaitan dengan 

pasr modal dapat memberikan ruang bagi sumber pembiayaan yang 

merambah alternatif instrumen investasi halal. Adapun pihak-pihak yang 

terlibat dalam pasar modal adalah: 

                                                             
24Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 

Syariah...,hal. 4 
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a. Emiten, merupakan badan perseroan terbatas yang menerbitkan saham 

atau obligasi untuk menambah modal atau mendapatkan pinjaman dari 

investor. 

b. Perantara emisi, meliputi: 

1) Penjamin emisi yaitu perantara yang menjamin penjual emisi 

sehingga apabila dari emisi wajib membeli (setidak-tidaknya 

sementara waktu sebelum laku) agar kebutuhan dana yang 

diperlukan emiten terpenuhi sesuai rencana. 

2) Akuntan publik berfungsi untuk memeriksa kondisi keuangan 

emiten. 

3) Perusahaan penilai berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap 

emiten, seperti penilaian terhadap aktiva. 

c. Badan pelaksanaan pasar modal merupakan badan yang mengatur dan 

mengawasi jalannya pasar modal, seperti mencoret emiten (delisting) 

dari lantai bursa, memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan 

pelanggaran dalam peraturan pasar modal, di Indonesia badan 

pelaksanaan ini adalah Bapepam (Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar 

Modal). 

d. Bursa efek merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan 

perdagangan kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan 

oleh suatu badan usaha. Bursa efek di Indonesia awalnya terdiri dari 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Namun 
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sejak Desember 2007 kedua bursa tersebut digabung menjadi Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

e. Perantara perdagangan efek, bisa berupa makelar atau komisioner. 

Makelar adalah pihak yang melakukan pembelian efek untuk 

kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Sedangkan 

komisioner yaitu pihak yang melakukan pembelian efek untuk dirinya 

sendiri atau kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. 

f. Investor yaitu pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di 

bursa dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. 

Pada dasarnya dalam pasar modal syariah selain lembaga-lembaga 

tersebut juga terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi 

sebagai pusat referensi (referensi centre) atas semua aspek syariah dalam 

pasar modal syariah. Seperti halnya memberikan fatwa-fatwa yang 

berhubungan dengan kegiatan pengelolaan portofolio efek syariah, 

perdanganan, emisi, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan efek 

syariah, termasuk di dalamnya menentukan suatu kehalalan saham. 

 

2. Reksadana Syariah di Indonesia 

Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan unit trust yang berarti 

unit saham kepercayaan atau mutual fund (Amerika) yang berarti dana 

bersama atau investment fund (Jepang) yang berarti pengelolaan dana 

untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Secara bahasa reksadana adalah 

kumpulan uang yang dipelihara. Secara istilah Reksadana diartikan 



26 

 

 

sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio 

efek oleh manager investasi.
25

 

Reksadana syariah di Indonesia diterbitkan pada tahun 1997 setelah 

kelahiran Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995. Reksadana syariah 

merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, 

khususnya dalam hal ini yaitu pemodal kecil dan pemodal yang tidak 

memiliki waktu dan keahlian dalam menghitung risiko investasi mereka. 

Reksdana Syariah pada dasarnya adalah islamisasi reksadana 

konvensional. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran 

yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam suatu produk 

yang dikelola oleh manajer investasi.
26

 

Reksadana Syariah menurut pandangan Islam merupakan suatu 

bentuk kerangka muamalah islam.Menurut hukum islam pada prinsipnya 

setiap sesuatu dalam muamalah adalah boleh hukumnya selama tidak 

bertentangan dengan syariah.  

Reksadana syariah memiliki beberapa jenis diantaranya:
27

 

a. Reksadana pendapatan tetap – tanpa unsur saham 

Merupakan reksadana yang mengambil strategi investasi dengan 

tujuan untuk mempertahankan niali awal modal dan mendapatkan 

pendapatan yang tetap. Reksadana ini dapat dengan mudah 

mempertahankan nilai awal modal karena tidak memiliki resiko 

                                                             
25Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah..., hal. 139 
26Ibid,. hal.140 
27 Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah..., hal. 580-581 
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kerugian yang umumnya dapat ditimbun oleh efek saham. Namun 

reksadana ini sulit untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari 

tingkat suku bunga pinjaman. 

b. Reksadana pendapatan tetap – dengan unsur saham 

Merupakan reksadana yang dalam alokasi investasi ditentukan bahwa 

sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivanya diinvestasikan dalam 

efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan seluruh atau sebagian 

dalam efek hutang. Reksadana ini sangat sesuai dengan pemodal yang 

tidak berkeberatan menanggung resiko kehilangan sebagian kecil dari 

modal atau dana awal untuk mendapatkan kemungkinan memperoleh 

pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan hasil investasi di 

deposito. 

c. Reksadana saham 

Reksadana  jenis ini bisa disebut dengan reksadana jenis ekuitas. 

Reksadana jenis ini harus menginvestasikan 80% dari total asetnya 

dalam efek ekuitas atau saham. Reksadana syariah akan hanya 

membeli efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengikuti 

syariat islam. 

d. Reksadana campuran 

Jenis reksadana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi 

asset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi 

dengan mayoritas saham dan dilain waktu merubah sehingga menjadi 

mayoritas obligasi. 
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Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana syariah memiliki 

kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional. Perbedaan tersebut 

terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang 

harus senantiasa berlandaskan pada Alquran, hadits dan hukum islam 

lainnya. Reksadana syariah beroperasi berlandaskan pada Fatwa DSN 

No.20 DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman dan pelaksanaan investasi 

reksadana syariah butir 1,2,3 dan bab IV tentang pemilihan dan 

pelaksanaan investasi pasal 10. Selain itu dasar hukum lain adalah 

keputusan ketua Bapepam dan LK nomor Kep-314 BI 2007 tanggal 31 

Agustus 2007, peraturan No.JLK1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar 

Efek Syariah angka 2 huruf butir 4b.
28

 

Transaksi dalam reksadana syariah dalam konsep fiqih muamalah 

menggunakan akad wakalah antara investor dengan manajer investasi. 

Sedangkan antara manajer investasi dengan emiten atau perusahaan yaitu 

dengan menggunakan akad mudharabah. Akad wakalah merupakan akad 

yang memberi kuasa orang yang mewakili kepada penerima wakil untuk 

menjalankan sesuatu tugas atau kerja bagi pihak orang yang mewakili 

tersebut.
29

Sedangkan akad Mudharabah berarti kontrak antara dua pihak 

antara rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua 

yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Disini 

                                                             
28Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 

Syariah..., hal. 148 
29Veithzal Rivai, et.all., Islamic Transaction in Business dari Teori ke Praktik..., hal. 108 
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mudharib menyumbangkan waktu, dan skillnya untuk megelola kongsi 

mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak yang telah disepakati.
30

 

Terkait dengan hal tersebut di Indonesia sendiri saat ini instrumen 

keuangan dan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah masih 

sangat terbatas. Prinsip tersebut bisa berupa akad-akad yang telah 

disebutkan diatas, dan beberapa kriteria lainnya. Dalam hal ini sarana 

investasi reksadana syariah di pasar modal terbatas pada saham yang 

tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII). Saham tersebut merupakan 

30 saham yang dikategorikan halal sesuai keputusan DSN. Seperti halnya 

obligasi syariah (sukuk), dan instrumen pasar uang yakni deposito 

mudharabah bank syariah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
31

 

Adapun dalam mekanismenya ada beberapa prinsip dasar dalam 

reksadana syariah diantara sebagai berikut: 

a. Pemilihan portofolio, dalam hal ini reksadana syariah dalam 

pemilihan portofolio efek harus di dasarkan pada prinsip syariah. 

Artinya harus terhindar dari riba, maisir, gharar. Daftar efek yang ada 

dalam portofolio reksadana syariah biasanya dialokasikan pada daftar 

efek perusahaan yang sesuai dengan aturan syariah. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nisaa‟ ayat 29 :
32

 

 

                                                             
30 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, (Jakarta: Paramadina, 2004), Hal. 77 
31Adrian Sutedi,.. hal.150 
32Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya. (Jakarta: 1971), hal.122 
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يَا أَيَُّها الَِّذيَه آَمىُىا ال تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِل أَْن تَُكىَن 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًماتَِجاَرةً َعْه تََزاٍض ِمْىُكْم َوال  تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم إِنَّ َّللاَّ  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau 

memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan perniagaan 

yang berlangsung secara suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa‟: 29). 

b. Larangan riba, dalam hal ini sudah jelas bahwa riba merupakan suatu 

tambahan yang sifatnya memberikan dampak negatif bagi setiap 

pelakunya. Selain sifatnya dzolim riba tidak memberikan dampak 

kesejahteraan melainkan justru membuat para pelakunya terpuruk di 

dunia maupun di akhirat. 

c. Larangan gharar, dipahami sebagai transaksi yang tidak jelas. Dalam 

reksadana syariah hal ini sangat dilarang mengingat sistem ini 

merupakan bagian dari judi atau spekulasi. 

d. Larangan investasi pada makanan dan minuman yang tidak halal 

seperti khamar, babi, darah, dan bangkai. 

e. Prinsip keseimbangan, dalam hal ini ajaran islam menekankan kepada 

umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek. Dalam 

melakukan transaksi di dalam pasar modal harus senantiasa tidak 

serakah dan menghindari tindakan yang dilarang dalam syariah. 
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f. Prinsip etika. Etika merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif 

karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh seorang individu.
33

 Dalam hal ini etika merupakan hal 

yang ditekankan dalam syariah, khusunya dalam melakukan transaksi 

di reksadana syariah. Etika dalam syariah dapat menjembatani adanya 

insider trading dan manipulasi pasar yang terjadi akibat keserakahan 

manusia. 

g. Kepemilikan penuh, artinya larangan akan kecurangan seperti halnya 

menjual barang yang tidak kita miliki. Selain itu larangan transaksi 

short selling yang biasa marak terjadi. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa peran reksadana syariah di 

masyarakat sangat penting khusunya untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan 

kata lain peran reksadana penting bagi masyarakat yang menjadi investor, 

pemodal kecil, serta bisa memberikan pemerataan kesempatan investasi 

pada masyarakat. Sedangkan dalam akadnya sudah jelas bahwa reksadana 

syariah menggunakaan akad wakalah antara investor dengan manajer 

investasi sedangkan antara manajer investasi dengan pihak emiten 

menggunakan akad mudharabah. Selain itu dalam mekanismenya 

reksadana syariah harus senantiasa berada dalam koridor syariah yang 

berlandaskan Alquran, Hadits dan sumber hukum islam lainnya. 

 

 

                                                             
33 Muhammad, Etika Bisnis Islami, ( Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi 

Manajemen Perusahaan YKPN) , 38 
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3. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan total nilai investasi dan kas 

yang dipegang (uninvested) dikurangi dengan biaya-biaya hutang dari 

kegiatan operasional yang harus dibayarkan. Besarnya NAB bisa 

berfluktuasi setiap hari, tergantung pada perubahan nilai efek dari 

portofolio. Meningkatnya NAB mengindikasikan naiknya nilai investasi 

pemegang saham atau Unit Penyertaan. Begitu juga sebaliknya, 

menurunnya NAB berarti berkurangnya nilai investasi pemegang Unit 

Penyertaan atau saham.
34

 

NABt = ( 
          

    
 ) 

dimana : 

NABt  = Nilai Aktiva Bersih pada waktu t 

NPWt  = nilai pasar wajar dari aset pada waktu t 

LIABt  = kewajiban yang dimiliki oleh reksadana pada waktu t 

NSOt  = jumlah unit penyertaan yang beredar pada waktu t 

Selain Nilai Aktiva Bersih (NAB) beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam melihat suatu perkembangan Reksadana Syariah yakni 

dengan melihat biaya, laporan investasi, komunikasi dengan manajer 

investasi, Dollar Cost AveragingValue Averaging, dan Monitoring.
35

 

Bagi investor, NAB/unit memiliki beberapa fungsi, antara lain, 

sebagai harga beli/jual pada saat investor membeli/menjual unit penyertaan 

                                                             
34Kasyfurrohman Ali, Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi..., hal. 28. 
35Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di 

Era Modern, (Jakarta : Gramedia, 2009). hal.168-175. 
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suatu reksadana, sebagai indikator hasil (untung/rugi) investasi yang 

dilakukan di reksadana dan penentu nilai investasi yang kita miliki pada 

suatu saat, sebagai sarana untuk mengetahui kinerja historis reksadana 

yang dimiliki investor dan sebagai sarana untuk membandingkan kinerja 

historis reksadana yang satu dengan reksadana yang lain. 

 

4. Sejarah Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah 

Reksadana Reksadana Reksadana Manulife Syariah Sektoral 

Amanah adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). 

36
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara Manajer 

Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan 

di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio 

investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk 

melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK 

menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada 

masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada 

berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan/atau di pasar 

uang.
37

 

Reksadana Manuife Syariah Sektoral Amanah berpedoman pada 

akad Wakalah bil Ujroh sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”) nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan 

akad Mudharabah sebagaimana fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-

                                                             
36Pembaharuan Prospektus Manulife Asset Management, 30 Maret 2015, hal. 11 
37Ibid., hal. 5 
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MUI/N/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana 

Syariah.
38

 

Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah telah memperoleh 

pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat No.S-

366/BL/2009, tanggal 16 Januari 2009. Reksadana Manulife Syariah 

Sektoral Amanah ("MSSA") mempunyai tujuan untuk menghasilkan 

peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-

prinsip Syariah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-

sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan 

peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta 

memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.
39

 

Keuntungan berinvestasi di Reksadana Manulife Syariah Sektoral 

Amanah yakni antara lain reksadana ini dikelola oleh tim profesional yaitu 

manajemen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Tim manajemen 

memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai pasar Efek dari 

hasil penelitiannya sendiri ataupun dari pialang pihak ketiga yang pada 

umumnya tidak tersedia untuk investor perorangan. Informasi ini dapat  

memberikan solusi investasi terdepan yang cocok dengan kebutuhan 

pemodal dan memberikan kinerja investasi terbaik bagi Pemegang Unit 

Penyertaan.  Selain itu PT Manulife Aset Manajemen Indonesia juga 

memiliki unit jasa konsumen dan administratif yang kuat. Unit-unit 

tersebut dilengkapi dengan perangkat lunak dan keras serta sumber daya 

                                                             
38Ibid. 
39Fund Fact Sheet Manulife Syariah Sektoral Amanah,  Desenber 2015 
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manusia yang dapat menjaga data Pemegang Unit Penyertaan dan 

memproses transaksi-transaksi. 

Keuntungan selanjutnya yaitu kemudahan dalam hal administratif: 

Setelah memilih suatu Reksa Dana yang dikelola oleh PT Manulife Aset 

Manajemen Indonesia, pemodal terbebas dari kebutuhan untuk melakukan 

penelitian, analisis pasar dan pekerjaan administratif berkaitan dengan 

berinvestasi.  Selanjutnya yakni likuiditas, jadi Unit Penyertaan Reksadana 

Manulife Syariah Sektoral Amanah dapat dijual kembali atas permintaan 

pemodal. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan 

dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah 

Formulir Penjualan Kembali/Redemption Form diterima oleh Manajer 

Investasi dan Bank Kustodian, tanpa mengesampingkan Bab XIV.2 (empat 

belas butir dua) tentang Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan.   

Kemudahan ainnya yaitu dalam hal pencairan Investasi, untuk 

memenuhi kebutuhan likuiditas pemodal, Reksa Dana berbentuk KIK 

memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaannya dengan 

melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada 

Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku 

dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali/Redemption Form. 

Dalam mengelola Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah, Komite 

Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas 

Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Dewan Pengawas 

Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  bertugas untuk 
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mengawasi Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah agar tetap 

berada dalam koridor kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Syariah. 

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah memperoleh izin 

usaha sebagai Manajer Investasi dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 

Kep-07/PM/MI/1997 pada tanggal 21 Agustus 1997.  Sampai dengan akhir 

Desember 2014, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 19 

(sembilan belas) Reksa Dana, yang terdiri dari Reksa Dana pendapatan 

tetap, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, dan pasar 

uang.  Dengan total dana kelolaan sebesar Rp 52,3 triliun (per 31 

Desember 2014), menjadikan MAMI sebagai salah satu perusahaan 

manajer investasi terbesar di Indonesia. 

Pada tahun 2015, MAMI mendapatkan pengakuan sebagai Best Fund 

House dari Asia Asset Management. Sementara di tahun 2014, MAMI 

mendapat penghargaan sebagai Manajer Investasi Terbaik dalam Bisnis 

Indonesia Awards 2014 dari Harian Bisnis Indonesia, dan pada tahun 2013 

MAMI mendapatkan penghargaan Fund House of The Year dari 

AsianInvestor.  PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah 

berpengalaman mengelola produkproduk Syariah, seperti DPLK Syariah 

dan Unit link Syariah sejak tahun 2001. Wakil Manajer Investasi yang 

melaksanakan pengelolaan Reksa Dana Reksadana Reksadana Reksadana 

Manulife Syariah Sektoral Amanah, mengerti kegiatan-kegiatan yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. 
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5. Definisi Nilai Tukar Rupiah (Kurs) 

Secara umum dalam memahami nilai tukar (kurs) mata uang 

diperlukan beberapa asumsi diantaranya:
40

 

a. Setiap negara menerbitkan dan menggunakan mata uangnya sendiri. 

Misalnya Indonesia memiliki dan menggunakan mata uang rupiah, 

Malaysia (ringgit), Amerika Serikat (Dolar AS), Jepang (yen) dsb. 

b. Negara yang melakukan perdagangan atau transaksi internasional 

menggunakan suatu mata uang yang umum digunakan. Misalnya, Dolar 

AS. 

c. Dalam analisisnya hanya melibatkan dua negara. 

Berdasarkan asumsi diatas, pengertian nilai tukar (kurs) adalah 

jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu 

satuan mata uang asing. Perbedaan nilai tukar suatu mata uang negara pada 

prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata 

uang. menurut Mishkin, nilai tukar adalah “exchange raateis the price of 

one currency in terms of another” Sedangkan menurut VanHoose & 

Miller menyatakan bahwa exchange rate is the price of one nation 

currency in term of the currency of another country”
41

 

Nilai tukar mata uang atau kurs adalah catatan (quotating) harga 

pasar dari mata uang asing (foreign currency) dalam harga mata uang 

domestik (domestic currency) atau harga mata uang domestik terhadap 

                                                             
40M. Natsir, Ekonomi Moneter & Kebanksentralan..., hal.300 
41Ibid., hal. 302 
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mata uanga asing.
42

Sebagai contoh nilai tukar rupiah terhadap Dollar 

Amerika (USD) adalah harga satu dollar Amerika (USD) terhadap Rupiah 

(Rp) dan sebaliknya. Kurs ini dipertahankan sama semua di pasar melalui 

arbitrase. 

Arbitrase valuta asing adalah pembelian mata uang asing bila 

harganya rendah dan menjualnya bila harganya tinggi. Sehingga 

perubahan kurs seperti ini sangat memungkinkan mempengaruhi kegiatan 

investasi, tidak terkecuali dalam reksadana syariah. Jika diformulasikan 

kurs IDR/USD artinya rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US 

dollar. Apabila kurs menguat maka berarti rupiah mengalami apresiasi. 

Sedangkan jika kurs melemah artinya rupiah mengalami depresiasi. 

Secara umum terdapat 2 macam transaksi nilai tukar, yaitu transaksi 

spot (spot transaction) yakni transaksi yang meliputi pertukaran segera 

dari jumlah deposito atau simpanan biasanya jangka waktunya 2 hari. 

Selanjutnya yakni transaksi yang akan datang (forward transaction) yaitu 

transaksi yang dilakukan untuk beberapa waktu yang akan datang, 

misalnya satu bulan yang akan datang. 

Efek perubahan nilai tukar sangat penting karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi harga relatif barang dan jasa domestik dari luar negeri. 

Perubahan nilai tukar akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. 

Misalnya jika rupiah menguat (apresiasi) terhadap mata uang asing (dollar) 

                                                             
42Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, 

hal.157 



39 

 

 

maka barang-barang luar negeri (Amerika) menjadi relatif murah untuk 

orang Indonesia dan harga barang Indonesia relatif mahal bagi Amerika. 

Selain itu efek perubahan nilai tukar juga mempengaruhi inflasi 

maupun output dan menjadi pertimbangan penting dalam mengambil 

sebuah langkah kebijakan moneter. Jika rupiah mengalami pelemahan 

(depresiasi) maka harga barang yang diimpor akan menjadi mahal yang 

secara langsung akan mendorong kenaikan tingkat harga (inflasi). 

Pelemahan nilai rupiah menyebabkan barang-barang Indonesia menjadi 

lebih murah bagi orang asing (Amerika). Efek perubahan tersebut akan 

mendorong peningkatan permintaan untuk barang-barang Indonesia dan 

mendorong produksi dan output yang lebih tinggi. 

Berikut ini beberapa teori tentang kurs diantaranya:
43

 

a. Teori keseimbangan suku bunga (Theory of Interest Rate Parity) 

Teori IRP menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga (sekuritas) 

pada International Money Market akan cenderung sama dengan 

forward rate premium atau discount. Dengan kata lain IRP akan 

diperkirakan berapa perubahan Forward Rate (FR) dibandingkan 

dengan Spot Rate (SR) jika terdapat perbedaan tingkat suku bung, 

misalnya antara tingkat bunga di dalam negeri dengan negara lain. 

Dengan demikian seorang investor akan dapat menentukan keputusan 

investasi dalam mata uang atau valuta asing. 

 

                                                             
43Yeniwati, Analisis perubahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika, (Padang : Skrispsi 

Tidak Diterbitkan, hal. 7 
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b. Teori keseimbangan daya beli (Theory of Purchasing Power Parity) 

Teori ini mengandung makna bahwa kurs antara dua mata uang 

dari dua negara sama dengan nisbah atau rasio tingkat harga kedua 

negara yang bersangkutan. Teori ini mendasari logika bahwa mata uang 

dalam standar kertas tidak mempunyai nilai intrinsik atau dapat 

dikatakan tidak didukung dan dikaitkan nilainya dengan suatu komoditi 

tertentu yang dijadikan standar sehingga nilai tersebut di dalam negeri 

ditentukan oleh kemampuan daya belinya. 

Teori penentuan nilai tukar dalam jangka panjang mengacu pada 

teori Paritas daya beli (purchasing power parity). Teori ini 

menyebutkan bahwa nilai tukar (kurs) antara dua uang akan melakukan 

penyesuaian dengan mengacu pada perubahan tingkat harga dari kedua 

negara. Teori ini merupakan aplikasi teori Hukum satu harga pada 

tingkat harga secara keseluruhan. Teori hukum satu harga (the law of 

one price) menjelaskan bahwa jika dua negara menghasilkan barang 

yang relatif sama dan biaya transportasi serta hambatan perdagangan 

internasional rendah maka seharusnya harga barang diseluruh dunia 

sama. Hal ini tidak diperdulikan negara mana yang telah 

menghasilkannya. 

Inti dari teori Paritas daya beli (purchasing power parity) bahwa 

nilai tukar (kurs) ditentukan semata-mata oleh perubahan nilai tingkat 

harga. Hal tersebut didasarkan pada asumsi pada teori hukum satu 

harga. Jika asumsi tersebut benar maka hukum satu harga menyatakan 
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bahwa harga relatif dari semua barang akan menentukan nilai tukar. 

Salah satu kelemahan teori paritas daya beli (purchasing power parity) 

adalah tidak adanya perhitungan sejumlah barang dan jasa milik suatu 

negara yang tidak diperdagangkan secara internasional. Misalnya 

rumah, tanah yang harganya tersebut reatif meningkat dan memberikan 

tekanan terhadap inflasi namun hanya sedikit pengaruhnya terhadap 

kurs. Hal ini terjadi karena barang tersebut tidak diperdagangkan antar 

negara. 

Menurut para Ekonom nilai tukar (kurs) dalam jangka panjang 

dipengaruhi oleh 4 faktor, diantaranya:
44

 

1) Perubahan harga relatif (Relative price level)Mishkin menjelaskan 

bahwa :
45

 

“In the long run, a rise is a country, price level (relative to 

the  foreign price level) causes its currency to depreciate, 

and a fall in the country,s relative price level causes its 

currency to appreciate”. 

 

Negara yang mengalami kenaikan harga umum yang tinggi 

akan mengalami tekanan mata uang nasional sehingga dalam 

jangka panjang akan mengalami depresiasi. 

2) Hambatan Perdagangan 

Hambatan yang dimaksud disini adalah tarif dan kuota 

dapat mempengaruhi nilai tukar. Misalnya Amerika Serikat 

mengenakan tarif dan kuota bagi baja Jepang. Meningkatnya 

                                                             
44M. Natsir, Ekonomi Moneter ..., hal.308 
45Ibid. 



42 

 

 

hambatan tersebut akan meningkatkan permintaan terhadap baja, 

dollar AS menguat karena baja akan terus terjual dengan baik 

meskipun nilai dollar tinggi. 

3) Preferensi Barang Domestik Vs barang Asing 

Preferensi barang domestik Vs barang asing ini yakni 

peningkatan terhadap suatu konsumsi barang luar negeri. 

Misalnya Indonesia menyukai produk Amerika dibanndingkan 

dengan produk China. Maka permintaan barang terhadap produk 

Amerika akan meningkat sehingga akan membuat rupiah 

melemah. Sebaliknya misal jika orang Amerika menyukai baja 

Indonesia maka akan meningkatkan permintaan terhadap baja 

Indonesia, sehingga rupiah akan menguat. 

4) Produktivitas (Productivity) 

Jika suatu negara meningkatkan produktivitasnya, maka 

akan menurunkan harga barang impor. Artinya harga-harga dalam 

suatu negara akan lebih bisa dikendalikan, akibatnya permintaan 

terhadap barang domestik akan meningkat. Sehingga dalam hal 

ini nilai mata uang domestik dari negara tersebut akan meningkat 

atau mengalami apresiasi. Sebaliknya jika suatu negara memiliki 

produktivitas yang rendah maka akan menurunkan nilai mata 

uang domestik. 
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c. International Fischer Effect Theory (IFE) 

Jika semua kondisi lainnya tetap, kenaikan perkiraan titik inflasi 

suatusaat pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan titik bunga dari 

simpanan mata uang negara yang bersangkutan. Begitu juga 

sebaliknya. 

 

6. Sistem Kurs Mata Uang  

Menurut Kuncoro ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku 

di perekonomian internasional, yaitu:
46

 

1. Sistem kurs mengambang (floating exchange rate), sistem kurs ini 

ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi 

oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua 

macam kurs mengambang, yaitu :  

a. Mengambang bebas (murni) dimana kurs mata uang ditentukan 

sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan 

pemerintah. Sistem ini sering disebut clean floating exchange rate, 

di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena 

otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau 

memanipulasi kurs.   

b. Mengambang terkendali (managed or dirty floating exchange rate) 

dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs 

                                                             
46https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uajy.ac.id/310

5/3/2EM1536.pdf&ved=0ahUKEwiL6qKH4bHSAhXCo5QKHYJCAS8QFggIMAE&usg=AFQjC

NE7iRevWtoTq_Eox7J8jTmWX3Hw&sig2=imxhv_9WiPkXqAHEpu4Mug diakses pada 28 

Februari 2017 

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uajy.ac.id/3105/3/2EM1536.pdf&ved=0ahUKEwiL6qKH4bHSAhXCo5QKHYJCAS8QFggIMAE&usg=AFQjCNE7iRevWtoTq_Eox7J8jTmWX3Hw&sig2=imxhv_9WiPkXqAHEpu4Mug
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uajy.ac.id/3105/3/2EM1536.pdf&ved=0ahUKEwiL6qKH4bHSAhXCo5QKHYJCAS8QFggIMAE&usg=AFQjCNE7iRevWtoTq_Eox7J8jTmWX3Hw&sig2=imxhv_9WiPkXqAHEpu4Mug
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uajy.ac.id/3105/3/2EM1536.pdf&ved=0ahUKEwiL6qKH4bHSAhXCo5QKHYJCAS8QFggIMAE&usg=AFQjCNE7iRevWtoTq_Eox7J8jTmWX3Hw&sig2=imxhv_9WiPkXqAHEpu4Mug
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pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya 

dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual 

valas untuk mempengaruhi pergerakan kurs. 

2. Sistem kurs tertambat (peged exchange rate). Dalam sistem ini, suatu 

Negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang 

negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan 

mata uang negara partner dagang yang utama “Menambatkan“ ke 

suatu mata uang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti 

mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang 

yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi 

terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi 

tambatannya.  

3. Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs). Dalam sistem ini, 

suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya 

secara periodic dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu 

pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah 

suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang 

lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini 

dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat 

revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam. 

4. Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies). Banyak negara 

terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata uangnya 

berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini 
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adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena 

pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi 

mata uang yang dimasukkan dalam “keranjang“ umumnya ditentukan 

oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata 

uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran 

relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi 

suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda 

dengan bobot yang berbeda.  

5. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Dalam sistem ini, suatu 

Negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan 

menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli 

valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya 

tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit. 

 

7. Sejarah Perkembangan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia  

Sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan tiga sistem 

nilai tukar, diantaranya:
47

 

1. Sistem kurs tetap (1970- 1978). 

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 1964, Indonesia 

menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi Rp. 250/US$, sementara 

kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap 

US$. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang 

                                                             
47Publikasi BI Miranda S Goeltom, Manajemen Nilai Tukar di Indonesia dan 

permasalahannya, hal.75 
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ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta 

asing. 

Sistem nilai tukar tetap memiliki beberapa keuntungan antara 

lain: 

a) Dapat mencegah perekonomian dari kecenderungan inflasi, 

misalnya dalam suatu negara mengalami surplus neraca 

pembayaran. Meningkatnya cadangan devisa mendorong 

peningkatan jumlah uang beredar. Peningkatan tersebut akan 

menyebabkan penurunan tingkat suku bunga, permintaan barang 

dan jasa serta harga-harga secara umum akan meningkat. Dengan 

demikian peningkatan inflasi tersebut akan mendorong 

meningkatnya permintaan terhadap barang impor sehingga surplus 

dalam neraca pembayaran akan berkurang. 

b) Dapat meminimalkan pemborosan sebagaimana yang sering terjadi 

pada sistem nilai tukar yang mengambang. 

c) Merupakan keadaan yang kodusif untuk ekspansi ekspor. 

Selain itu sistem nilai tukar ini juga memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya: 

a) Sistem ini hanya bisa diterapkan di negara yang memiliki cadangan 

devisa dalam jumlah yang besar. 

b) Perbedaan struktur dan kebijakan ekonomi antar negara 

menyebabkan tidak bisa menjamin sistem ini. 
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c) Sistem ini berpeluang menghambat tercapainya efisiensi 

perekonomian. 

d) Tidak ada satupun negara yang menganut sistem ini yang terbebas 

dari gangguan eksternal, terutama adanya contagion effect. 

2. Sistem mengambang terkendali (1978-Juli 1997). 

Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem 

sekeranjang mata uang (basket of currencies). Kebijakan ini 

diterapkan bersama dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 

1978. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi 

(pembatas) dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread 

tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak 

melebihi batas atas atau bawah dari spread.   

3. Sistem kurs mengambang (14 Agustus 1997-sekarang). 

Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US$ 

semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka 

mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka 

pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi (sistem 

nilai tukar mengambang terkendali) dan mulai menganut sistem nilai 

tukar mengambang bebas (free floating exchange rate) pada tanggal 

14 Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga 

dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah 

terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter 

dalam negeri. 
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Seperti halnya dengan sistem nilai tukar lainnya, sistem nilai 

tukar mengambang memiliki beberapa kekuatan atau keuntungan 

antara lain: 

a. Penerapannya tidak membutuhkan jumlah devisa yang terlalu 

banyak. Sehingga cadangan devisa bisa digunakan untuk 

keperluan yang lainnya seperti untuk kegiatan impor barang dan 

jasa yang belum diproduksi di dalam negeri. 

b. Kebijakan moneter akan lebih efektif dibandingkan kebijakan 

fiskal. 

c. Tidak diperlukan adanya hambatan perdagangan. 

d. Dimungkinkan dapat terhindar dari gejolak perubahan eksternal 

e. Kebijakan fiskal lebih diarahkan pada pencapaian sasaran 

internal. 

Selain itu beberapa kelemahan sistem nilai tukar mengambang 

iniantara lain: 

a. Terjadinya pemborosan sumber daya akibat dari fluktuasi atau 

volalitas nilai tukar yang sangat tajam. 

b. Terciptanya ketidakpastian dan risiko dalam perdagangan 

internasional dan aliran modal akibat penurunan yang terjadi pada 

penyesuaian nilai tukar. 

c. Sering terjadi spekulasi yang tidak stabil (destablizing 

speculation). 
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d. Jika terjadi gejolak internal perubahan pada perekonomian sistem 

ini lebih terpengaruh dan tidak stabil dibanding dengan sistem 

nilai tukar tetap. 

e. Jika terjadi inflasi maka akan semakin memicu kenaikan harga 

secara berkelanjutan. 

Terkait dengan hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa nilai tukar 

atau kurs dapat mempengaruhi suatu kegiatan ekonomi. Perubahan nilai 

tukar rupiah terhadap dollar AS dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva 

Bersih (NAB) Reksadana Syariah. Peningkatan (Depresiasi) nilai tukar 

rupiah terhadap dollar AS menandakan bahwa semakin murah harga 

rupiah terhadap mata uang asing khususnya dollar AS sehingga terjadi 

aliran modal masuk (capital inflow) ke Indonesia akibat meningkatnya 

permintaan akan rupiah.
48

Capital Inflow kemudian akan meningkatkan 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah. 

 

8. Definisi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

Sertifikat Bank Indoneis Syariah (SBIS) merupakan  surat beharga 

berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang 

rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
49

 Adapun landasan Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah yakni fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis 

                                                             
48Triyono, Analisis Perubahan Nilai Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika, Ekonomi 

Pembangunan, Vol.9, No.2, Desember 2008. hal.157. 
49www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/pages/pbi_101108.aspx diakses pada tanggal 26 

Januari 2017 

http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/pages/pbi_101108.aspx
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Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 64/DSN-MUI/I/2008 tentang SBI 

Syariah ju„alah, adapun ketentuan yang terkait adalah : 

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah hukumnya boleh (ja’iz) dengan 

menggunakan akad ju„alah, mudharabah, musyarakah, wadi „ah, qard, 

dan wakalah.  

b. Dalam hal menggunakan akad ju„alah, maka harus mengikuti semua 

ketentuan yang ada dalam fatwa ju„alah. 

Instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini juga akan 

mempercepat pertumbuhan bank syariah. Bank Indonesia menerbitkan SBI 

Syariah untuk mengantisipasi kenaikan transaksi di perbankan syariah. 

Usulan penerbitan SBI Syariah berawal dari keluhan bank-bank syariah. 

Perbankan syariah menilai return penempatan dana Sertifikat Wadiah 

Bank Indonesia (SWBI) lebih rendah dibanding dengan penempatan dana 

bank konvensional di Sertifikat Bank Indonesia. Bank syariah kemudian 

menuntut adanya keadilan. Meskipun demikian, perbankan syariah saat ini 

memang belum membutuhkan instrumen khusus untuk menyerap 

likuiditas. 

 

9. Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

Industri keuangan syariah yang semakin pesat menjadikan para 

pelaku industri keuangan syariah terus berinovasi mengembangkan sistem 

perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, 

penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi 



51 

 

 

Islam. Sekarang Bank syariah memiliki alternatif tambahan dalam 

pengelolaan dana investasinya. Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan 

instrumen moneter berbasis Syariah yang bernama Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBI Syariah). SBI Syariah adalah surat berharga 

berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang 

Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 

Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI 

Syariah) adalah diterbitkan melalui lelang. Dalam hal ini, mekanisme 

penerbitan sertifikat Bank Indonesia syariah melalui lelang telah diatur 

dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM pada 

Tahun 2003, dan kemudian di revisi dengan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 10/66/INTERN Tahun 2008. Berikut ini prosedural penerbitan 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan ketentuan yang mengatur tahap - 

tahap pelelangan dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah :
50

 

1. BUS atau UUS mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank 

Indonesia. 

2. BUS atau UUS yang mengajukan penawaran sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 adalah BUS atau UUS yang memiliki FDR paling 

kurang 80% (delapan puluh per seratus) berdasarkan perhitungan 

Bank Indonesia dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian 

sementara untuk mengikuti lelang SBIS. 

 

                                                             
50Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM Tahun 2008 
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3. Peserta lelang SBIS terdiri dari: 

a. Peserta langsung yaitu BUS atau UUS atau Pialang yang 

melakukan transaksi lelang SBIS  secara langsung dengan Bank 

Indonesia. 

b. Peserta tidak langsung yaitu BUS atau UUS yang mengajukan 

penawaran SBIS  melalui Pialang. 

4. BUS atau UUS hanya dapat mengajukan penawaran SBIS untuk 

kepentingan diri sendiri. 

5. Pialang dilarang mengajukan penawaran pembelian SBIS untuk 

kepentingan diri sendiri. 

6. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan penawaran pembelian 

SBIS  dari peserta langsung dan menggunakan data penawaran 

pembelian SBIS yang diajukan peserta langsung.  

7. Peserta langsung tidak dapat membatalkan penawaran pembelian 

SBIS  yang telah diajukan.  

8. Peserta lelang SBIS  bertanggung jawab atas kebenaran data 

penawaran pembelian SBIS  yang diajukan. 

9. Bank Indonesia membuka window lelang SBIS pada hari Rabu dengan 

waktu pengajuan transaksi (window time) mulai pukul 10.00 WIB 

sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau pada hari kerja lain dengan 

window time yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

10. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana dan Setelmen Surat 

Berharga hasil lelang SBIS pada hari kerja yang sama dengan hari 
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pelaksanaan lelang SBIS (same day settlement). Dalam hal diperlukan, 

Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal setelmen pada hari kerja 

lain.  

11. Tanggal jatuh waktu SBIS ditetapkan pada hari Rabu atau hari kerja 

berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, 

Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal jatuh waktu pada hari kerja 

lain.   

12. Bank Indonesia akan mengumumkan perubahan : 

a. hari dan/atau window time pelaksanaan lelang sebagaimana 

dimaksud pada angka 9 

b. tanggal Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana 

dimaksud pada angka 10; dan/atau 

c. tanggal jatuh waktu SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 11  

melalui BI-SSSS, sistem LHBU dan/atau sarana lain yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

13. BUS atau UUS, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun 

peserta tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah 

penawaran pembelian SBIS  yang dimenangkan sampai dengan cut-off 

warning Sistem BI-RTGS.  

SBIS  memiliki karakteristik sebagai berikut :
51

 

a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

                                                             
51Ibid. 
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b. berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 

(dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalendar dan 

dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai 

dengan tanggal jatuh waktu. 

c. diterbitkan tanpa warkat (scripless).  

d. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.   

e. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 

Dalam mekanismenya, Bank Indonesia akan memberikan imbal 

hasil bagi UUS, BUS, atau pialang yang sudah membeli SBIS 

tersebut. Adapun ketentuannya sebagai berikut: 

1). Bank Indonesia membayar imbalan atas SBIS milik BUS atau 

UUS pada saat SBIS jatuh waktu.  

2). Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto 

hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 

sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a) dalam hal lelang SBI menggunakan metode fixed rate tender, 

maka imbalan SBIS  ditetapkan sama dengan tingkat diskonto 

hasillelang SBI. 

b) dalam hal lelang SBI menggunakan metode variable rate 

tender, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata 

tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.  
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c) dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang SBI, 

tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada 

angka 2 mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan 

SBIS atau tingkat diskonto SBI berjangka waktu sama. 

d) perhitungan imbalan SBIS  dihitung berdasarkan rumus 

sebagai berikut: 

 

Nilai Imbalan SBIS = Nilai Nominal SBIS  x (Jangka Waktu 

SBIS/360)  x Tk.Imbalan SBIS 

 

Demikian perhitungan nilai imbalan Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah. Dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme Sertifikat Bank 

Indonesia pihak yang bisa mengikuti lelang SBIS yakni Bank Umum 

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pialang yang bertindak 

untuk dan atas nama BUS atau UUS yang memiliki Financing to Deposit 

Ratio (FDR) paling kurang 80% berdasarkan perhitungan Bank Indonesia 

dan tidak sedang dikenakan sanksi untuk mengikuti lelang SBIS. 

 

10. Jakarta Islamic Index (JII) di Indonesia 

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan 

diterbitkannya reksadana syariah pada 25 Juni 1997, diikuti dengan 
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obligasi syariah pada akhir 2002, dan selanjutnya diikuti dengan hadirnya 

Jakarta Islamic Index (JII) pada Juli tahun 2000.
52

 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan salah satu indeks saham 

yang terdapat di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham 

untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah.
53

 Indeks 

syariah merupakan sebuah gambaran pergerakan naik turunnya harga 

saham-saham yang masuk dalam kelompok kriteria investasi syariah 

islam yang diumumkan setiap hari pada saat penutupan jam perdagangan 

saham di bursa efek. Selain itu, dalam indeks saham syariah memberikan 

sejumlah informasi kepada investor di pasar modal yang menunjukkan 

perusahaan-perusahaan yang telah go-public yang tercatat dan 

diperdagangkan dibursa efek dimana usahanya tidak bertentangan dengan 

prinsip dan syariah islam. 

Pembentukan JII tidak lepas dari kerjasama antara pasar modal 

indonesia (PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Investment 

Management (PT DIM). Pembentukan instrumen syariah ini untuk 

mendukung pembentukan pasar modal syariah yang kemudian 

diluncurkan dijakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar 

Modal Syariah meniru pola serupa dengan malaysia yang digabungkan 

dengan bursa konvesnsonal seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya. Dalam setiap periodenya saham yang masuk di JII berjumlah 

                                                             
52Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 

Syariah..., hal. 62 
53 https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Index, diakses pada tanggal 06 Maret 2017 
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30 saham yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar 

tanggal 1 januari 1995 dengan nilai dasar 100. 

Tujuan pembentukan JII yaitu untuk meningkatkan kepercayaan 

investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan 

memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah islam 

untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dalam 

mendukung proses transparasi dan akuntabilitas saham berbasis syariah 

indonesia. Selain itu Jakarta Islamic Index (JII) digunakan sebagai 

(benchmark) atau tolok ukur kinerja investasi pada saham dengan basis 

syariah.
54

 

JII merupakan jawaban atas keinginan para investor yang ingin 

berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi 

investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa ikut 

tercampur dengan barang ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur 

kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal. 

Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, ada 4 

syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham dapat masuk ke JII, adalah 

sebagai berikut:
55

 

a. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang 

tergolong judi atau perdgangan yang dilarang. 

b. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 

                                                             
54Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 

Syariah..., hal. 63 
55Ibid., hal.64 



58 

 

 

c. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan dan 

memperdagangkan makanan atau minuman yang haram. 

d. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan dan 

menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudharat. 

Selain itu, saham yang masuk kedalam JII harus melalui beberapa 

proses penyaringan terhadap saham listing, yaitu:
56

 

1) Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 

bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar 

2) Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah 

tahun berakhir yang memilih rasio kewajiban terhadap aktiva 

maksimal sebesar 90% 

3) Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-

rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu 

tahun terakhir 

4) Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuidtas rata-

rata nila perdagangan reguler satu tahun terakhir. Kemudian 

pengkajian ulang akan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengen 

penentuan komponen indeks pada awal bulan januari dan juli setiap 

tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan 

                                                             
56Ibid. 
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dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang telah 

tersedia. 

Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan 

menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan Bursa 

Efek Jakarta, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (market cap 

weighted). Perhitungan indeks ini mencangkup penyesuaian (adjustment) 

akibat berubahnya data emiten yang disebabkan oleh aksi korporasi.
57

 

Bagi perusahaan yang telah mengubah lini bisnisnya menjadi tidak 

konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. Sedagkan 

saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain. 

Seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham 

spekulatif yang cukup likuid. Sebagian saham-saham spekulatif memiliki 

tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan 

tingkat kapitalisasi pasar yang rendah. 
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B. PENGARUH NILAI TUKAR (KURS), SERTIFIKAT BANK 

INDONESIA SYARIAH (SBIS) DAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 

TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSADANA 

SYARIAH 

1. Pengaruh Nilai Tukar atau Kurs (X1) dengan Nilai Aktiva Bersih 

(NAB) Reksadana Syariah (Y) 

Secara umum nilai tukar (kurs) adalah jumlah satuan mata uang 

yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing. 

Perbedaan nilai tukar suatu mata uang negara pada prinsipnya ditentukan 

oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang. Sedangkan Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) merupakan suatu jumlah aset yang dikelola oleh 

manajer investasi setelah dikurangi biaya kewajiban seperti pajak, biaya 

administrasi, biaya bank kustodian dan lain sebagainya. 

Dalam mengelola kegiatan investasi khususnya pada reksadana 

syariah seorang manajer investasi tidak lepas dari suatu risiko, salah 

satunya risiko akibat perubahan nilai tukar (kurs). Menurut Muhamad 

risiko ini dikenal dengan dengan curency risk yang mengakibatkan 

menurunnya nilai investasi.
58

 Bisa dipastikan bahwa apabila nilai tukar 

dari suatu negara mengalami perubahan baik apresiasi maupun depresiasi 

pasti juga akan memberikan dampak bagi para investor yang 

menginvestasikan dananya di dalam negeri. Menurut teori yang 

                                                             
58Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah..., hal.472 
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dikemukakan oleh Kasyifurrohman Ali yang disebutkan dalam jurnal 

ekonomi syariah menyatakan bahwa nilai tukar (kurs) juga memiliki 

pengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah.
59

 

Mengacu pada teori tersebut penelitian ini difokuskan pada 

reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah dalam laporan kinerja 

bulanan yang dipublikasikan juga diuraikan bahwa perhitungan NAB 

menggunakan nilai pasar wajar dan efek oleh manajer investasi. Nilai 

pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana yang diperdagangkan 

dalam denominasi mata uang yang berbeda dihitung menggunakan kurs 

tengah Bank Indonesia.
60

 Sehingga perubahan nilai tukar yang terjadi 

baik apresiasi maupun depresi secara langsung akan mempengaruhi NAB 

dari Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. 

 

2. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS (X2) dengan 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah (Y) 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat 

berharga berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu pendek 

dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). 

Adapun dalam reksadana syariah sendiri dalam alokasi portofolionya 

tidak 100% dialokasikan pada jenis saham saja melainkan juga pada 

pasar uang yang didalamnya termasuk SBIS. Menurut Adrian Sutedi 

sarana investasi reksadana syariah dipasar modal terbatas pada saham 

                                                             
59Kasyfurrohman Ali, Pengaruh Makroekonomi Terhadap Reksadana Syariah..., hal.103-

105 
60Laporan Kinerja Bulanan Manulife Syariah Sektoral Amanah,Desember 2015, hal.25 



62 

 

 

yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 30 

saham yang dikategorikan halal sesuai DSN, obligasi syariah (sukuk), 

dan instrumen pasar uang yakni deposito mudharabah bank syariah dan 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
61

 

Oleh karenanya perubahan yang terjadi khususnya pada SBIS 

reksadana syariah pasti akan memberikan efek pada NAB reksadana 

syariah. Mengingat alokasi dana yang dikelola tidak hanya pada saham 

melainkan juga pada SBIS. Penelitian yang fokus pada Reksadana 

Manulife Syariah Sektoral Amanah berdasarkan fund fact sheetnya juga 

menjelaskan bahwa alokasi tidak hanya pada saham melainkan juga pada 

pasar uang. Intrumen pasar uang tersebut salah satunya yaitu Sertifikat 

Bank Indnesia Syariah (SBIS).
62

 

 

3. Pengaruh Jakarta Islamic Index atau JII (X3) dengan Nilai Aktiva 

Bersih (NAB) Reksadana Syariah (Y) 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan 30 saham dalam kategori 

syariah yang sebelumnya sudah mengalami penyaringan. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya oleh teori yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi 

bahwa instrumen investasi pada reksadana syariah terbatas pada saham 

yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 30 

saham yang dikategorikan halal sesuai DSN, obligasi syariah (sukuk), 

dan instrumen pasar uang yakni deposito mudharabah bank syariah dan 

                                                             
61Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 

Syariah..., hal.150 
62Laporan Kinerja Bulanan..,  hal. 5 
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Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
63

 Selain itu teori yang dikemukakan 

oleh Abdul Aziz bahwa dalam reksadana syariah penempatan investasi 

pada perusahaan sesuai syariah, saham yang terdaftar pada Jakarta 

Islamic Index (JII) dan obligasi syariah.
64

 

Objek yang terbatas pada reksadana Manulife Syariah Sektoral 

Amanah dalam laporan kinerja bulanan juga menjelaskan bahwa naik 

turunnya dari harga efek reksadana syariah akan mempengaruhi Nilai 

Aktiva Bersih (NAB).
65

 Secara garis besar berdasarkan teori yang ada 

Jakarta Islamic Index (JII) mempengaruhi jumlah Nilai Aktiva Bersih 

(NAB) reksadana syariah Manulife Syariah Sektoral Amanah. 

 

 

C. PENELITIAN TERDAHULU 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas oleh 

penulis karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya 

sebagai pendukung penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

bahan referensi dalam penelitian ini. 

Ahmad Mursyidin dalam penelitiannya yang berjudul Analisis variabel 

Makroekonomi dan Indeks Syariah terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Reksadana Syariah, bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak 

                                                             
63Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 

Syariah..., hal.150 
64Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah..., hal. 152 
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langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan 

menggunakan pendekatan analisis jalur. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semua variabel eksogen 

yang terdiri atas kurs, inflasi, SWBI dan JII berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

kurs memiliki nilai pengaruh total sebesar -1,99%, inflasi memiliki pengaruh 

total sebesar 34,73%, untuk SWBI pengaruh totalnya sebesar -4,54%, 

sedangkan untuk JII memiliki pengaruh total sebesar 41,54%. Dari penelitian 

tersebut JII merupakan variabel eksogen yang memiliki pengaruh paling 

dominan.
66

 

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Kasyfurrohman Ali. Adapun dalam penelitiannya Kasyifurrohman Ali 

menggunakan variabel Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS), Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, inflasi, dan 

Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG), dan data Jakart islamic Indeks (JII) 

sebagai variabel independen. Sedangakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

Reksadana Syariah sebagai variabel dependen. 

Dalam penelitiannya tersebut metode pengolahan data yang digunakan 

yaitu Eviews 6 dan Microsoft Excel 2007. Alat analisis yang digunakan yakni 

VAR/VECM dilengkapi dengan Impulse Response Funtion (IRF) dan 

Forecast Error Variance Decompotition (FEVD). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada persamaan jangka pendek variabel NAB reksadana 

                                                             
66Ahmad Mursyidin, Analisis Variabel Makroekonomi dan Indeks Syariah Terhadap Nilai 

Aktiva Bersih Reksadana Syariah, (Jakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010). hal.104 
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syariah lag pertama dan kedua, SBI lag pertama dan kedua, SBIS lag 

pertama, KURS lag pertama dan kedua, INF lag pertama dan kedua 

signifikan berpengaruh terhadap NAB reksa dana syariah (NABRDS). Dalam 

jangka panjang variabel SBI, SBIS, KURS, dan IHSG signifikan berpengaruh 

terhadap NABRDS.
67

 

Beberapa bukti empiris lainnya yang mendukung penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Imam Wiradiyasa yang dalam penelitiannya 

bertujuan untuk untuk menganalisis pengaruh inflasi, suku bunga SBI, dan 

kurs terhadap kinerja reksadana syariah tahun 2010-2014.
68

 Metode penelitian 

yang digunakan adalah linier berganda. Hasil analisis regresi secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap kinerja reksadana syariah, akan tetapi secara 

parsial hanya suku bunga dan variabel kurs memiliki pengaruh terhadap 

kinerja reksadana syariah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dessi Darsiani  juga menyatakan bahwa 

nilai tukar (kurs) memiliki pengaruh positif terhadap NAB Danareksa Syariah 

Berimbang.
69

 Adapun metode yang digunakan adalah regresi, variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitiannya hanya nilai tukar. Penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Pipit Citraningtyas.
70

 Dalam penelitiannya bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh inflasi, BI rate, dan nilai tukar terhadap NAB 

                                                             
67Kasyfurrohman Ali, Pengaruh Makroekonomi Terhadap Reksadana Syariah..., hal.103-

105 
68Imam Wiradiyasa, Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI dan Kurs Terhadap 

Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia (2010-2014), (Universitas Brawijaya: Skripsi tidak 

diterbitkan, 2015) 
69Dessi Darsiani Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nilai Aktiva Bersih Danareksa 

Syariah Berimbang, (UIN Raden Fatah: Skripsi tidak diterbitkan), hal.71 
70Pipit Citraningtyas, Analisis Pengaruh Inflasi..., hal. 5 
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Danareksa Syariah Berimbang periode 2012-2014. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode Partial 

Adjustment Model (PAM). Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa 

inflasi dan BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap NAB Danareksa 

Syariah Berimbang. Sedangkan nilai tukar atau kurs berpengaruh positif 

signifikan. 

Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fitria Saraswati.
71

 Dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh SBIS, Inflasi, nilai tukar dan jumlah uang beredar terhadap NAB 

Reksadana syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi 

linier berganda. Hasil analisis yang diperoleh secara simultan berpengaruh 

terhadap NAB reksadana syariah. Sedangkan secara parsial nilai tukar 

berpengaruh negatif, jumlah uang beredar berpengaruh positif sedangkan 

SBIS dan inflasi tidak berpengaruh. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Febrian Dwi Setyarini 

menyebutkan bahwa nilai tukar berpenngaruh terhadap NAB reksadana 

syariah.
72

 Adapun penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh 

SBIS, Inflasi, nilai tukar rupiah, Jumlah uang beredar 2009-2013. Metode 

penelitian yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil penelitian 

secara parsial hanya inflasi yang memiliki pengaruh terhadap Nilai Aktiva 

Bersih reksadaba syariah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hastri 
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(Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan), hal.2 



67 

 

 

Nurdianti.
73

 Dalam penelitiannya tersebut bertujuan untuk Penelitian 

selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rachman dalam 

penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan 

BI rate terhadap Net Asset Value (NAV) reksadana saham syariah di 

Indonesia 2011-2014.
74

 

Selanjutnya terkait Sertifikat Bank Indonsia Syariah (SBIS) 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Saraswati yang sebelumya 

telah dijelaskan metode analisisnya, dan hasilnya SBIS tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah. Hasil ini didukung 

penelitian yang dilakukan oleh Layaly Rahmah.
75

 Penelitiannya bertujuan 

untuk menguji pengaruh SBIS, IHSG, Nilai tukar terhadap Nilai Aktiva 

Bersih Danareksa Syariah Berimbang Periode 2008-Oktober 2010. Metode 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dari hasil penelitiannya SBIS 

dan nilai tukar tidak memilki pengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih 

Danareksa Syariah Berimbang. 

Akan tetapi penelitian tersebut menolak penelitian yang dilakukan oleh 

Rezki Julio Purnama.
76

 Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan single 

Equation- Error Correction Model (ECM). Hasil penelitiannya dalam jangka 

pendek variabel SBIS, Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar tidak 
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berpengaruh tidak signifikan. Sedangkan dalam jangka panjang memiliki 

pengaruh positif dan signifikan. 

Terkait dengan Jakarta Islamic Index (JII) dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Aprilia Ika Kusumanisita yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh faktor ekternal yaitu tingkat imbal hasil SBIS, Inflasi, dan Indeks 

JII, serta faktor internal yaitu return reksadana risiko reksadana terhadap 

NAB Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian yaitu regresi.
77

 

Hasil penelitiannya menujukkan bahwa tingkat imbal hasil SBIS, 

Inflasi, Indeks JII, return dan risiko reksadana secara simultan berpengaruh 

terhadap NAB Manulife Syariah Sektoral Amanah. Sedangkan secara parsial 

hanya Jakarta Islamic Index (JII) yang berpengaruh terhadap NAB Manulife 

Syariah Sektoral Amanah. Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang 

dilakukan Annisa Sholihah.
78

 Dalam penelitiannya bertujuan untuk menguji 

pengaruh JII, SWBI, IHSG, Inflasi terhadap Kinerja Reksadana Syariah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil 

penelitiannya secara parsial hanya JII dan inflasi yang berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja reksadana syariah. Sedangkan SWBI, IHSG tidak 

berpengaruh.Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Risqollah Amsi dalam 

penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Variabel Inflasi, 

dan Kapitalisasi Jakarta Islamic Index Terhadap Nilai Aktiva Bersih 
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Reksadana Syariah di Indonesia Periode 2011-2014.
79

Penelitian yang 

dilakukan oleh Izza Nur Avivah juga menjelaskan bahwa Jakarta Islamic 

Index (JII) memiliki pengaruh yang positif terhadap Nilai Aktiva Bersih 

Reksadana Syariah Periode 2011-2015.
80

 

Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kasyfurrohman Ali dalam penelitiannya JII tidak memiliki pengaruh 

terhadap Nilai Aktiva Bersih reksadana syariah.
81

 Kasyifurrohman 

menjelaskan hal tersebut terjadi akibat dalam tahun penelitiannya reksadana 

syariah di Indonesia di dominasi oleh jenis efek hutang. Sehingga dinilai JII 

tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih reksadana syariah. 

 

D. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

antar variabel independen (Nilai Tukar (Kurs), Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS) dan Jakarta Islamic Index (JII) dengan variabel dependen 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah Tahun 2010-2016, maka 

kerangka konseptual penelitian ini adalah: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 
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Sumber : Kajian teoritik dan emprik yang relevan 

 

Kerangka konseptual di atas di dukung dengan adanya kajian teori 

dan penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya: 

1. Pengaruh nilai tukar atau kurs (X1) terhadap Nilai Aktiva Bersih (Y) 

Reksadana Syariah didukung oleh teori yang dikemukakan Muhamad.
85

 

Serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Kasyifurrohman Ali
86

, Pipit Citraningtyas
87

, Dessi Darsiani
88

, Ahmad.
89
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2. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (X2) terhadap Nilai Aktiva 

Bersih (Y) Reksadana Syariah didukung oleh teori yang dikemukakan 

oleh Abdul Aziz
90

, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Fitria
91

, Layaly.
92

 

3. Pengaruh Jakarta Islamic Index atau JII (X3) terhadap Nilai Aktiva 

Bersih (Y) Reksadana Syariah didukung oleh teori yang dikemukakan 

oleh Adrian Sutedi
93

, Abdul Aziz
94

, Rezki Julio
95

, Aprilia
96

, Annisa
97

, 

Rizqola
98

, dan Iza.
99

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum 

sekuat proposisi yang berfungsi sebagai jawaban sementara yang masih harus 

dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan, percobaan, atau praktik.
100

 Dari 
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penelitian terdahulu dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Nilai Tukar Rupiah (Kurs) berpengaruh terhadap Nilai Aktiva 

Bersih (NAB) Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah 

Tahun 2010-2016. 

Hipotesis 2 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh 

terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Manulife 

Syariah Sektoral Amanah 2010-2016. 

Hipotesis 3 : Jakarta Islamic Index (JII) berpengaruh terhadap Nilai Aktiva 

Bersih (NAB) Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah 

2010-2016. 

Hipotesis 4 : Nilai Tukar (Kurs), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

dan Jakarta Islamic Index (JII) secara simultan berpengaruh 

terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Manulife 

Syariah Sektoral Amanah 2010-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 


