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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Investasi merupakan penanaman modal sekarang dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Keberhasilan dalam 

berinvestasi harus didukung dengan stabilnya iklim investasi. Iklim investasi 

di Indonesia saat ini  sangat stabil hal ini dibuktikan adanya pengakuan oleh 

tiga lembaga pemeringkat hutang dunia yaitu Fitch, Moody's Investor Service  

dan S&P  yang menyatakan bahwa Indonesia salah satu Negara layak 

investasi atau investment grade (http://koran-jakarta.com/index .php /detail 

/view0 1/81184 diunduh tanggal 12 November 2012). 

Investasi pada dasarnya dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu 

investasi pada real asset dan financial asset. Investasi pada real asset yaitu 

investasi yang dilakukan pada aset – aset  nyata (investasi pada gedung, 

mesin, tanah,  modal kerja dan sebagainya), sedangkan bentuk investasi yang 

kedua adalah investasi pada asset financial yaitu investasi pada pasar uang 

(berupa sertifikat deposito, commercial paper, dan lainnya),  maupun pasar 

modal (berupa saham, obligasi, dll). 

Istilah “hight risk hight return” merupakan istilah umum dalam 

berinvestasi, yang memiliki arti,  setiap pilihan investasi yang menawarkan 

tingkat return tinggi akan diikuti dengan risiko yang tinggi, demikian juga 

http://koran-jakarta.com/index%20.php%20/detail%20/view0%201/81184
http://koran-jakarta.com/index%20.php%20/detail%20/view0%201/81184


2 
 

sebaliknya. Sebagai investor hal yang paling penting adalah bagaimana 

memaksimalkan keuntungan pada tingkat risiko yang minimal.  

Risiko dalam konteks investasi merupakan penyimpangan antara return 

yang diharapkan dengan return aktual. Risiko dalam investasi dibedakan 

menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko 

sistematis merupakan risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan cara 

diversifikasi, karena jenis risiko ini dipengaruhi oleh faktor – faktor makro 

yang dapat mempengarui pasar secara keseluruhan, sedangkan risiko tidak 

sistematis merupakan risiko yang dapat diminimalisir dengan melakukan 

diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri 

tertentu (Halim, 2002:39) 

Upaya diversifikasi bisa dilakukan investor dengan cara memiliki lebih 

dari satu sekuritas atau dengan kata lain membentuk portofolio. Tujuan utama 

pembentukan portofolio adalah memperkecil risiko dimana kerugian dari satu 

jenis sekuritas dikompensasi oleh sekuritas yang lain. Fabozzi (1999:73) 

menyatakan diversifikasi portofolio diartikan sebagai pembentukan portofolio 

sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi  risiko portofolio tanpa 

mengorbankan pengembalian yang dihasilkan. 

Secara umum, jika investor dihadapkan pada dua atau lebih  pilihan 

portofolio, maka investor yang rasional akan memilih portofolio yang 

optimal, atau dengan kata lain investor akan memilih yang lebih 

dibandingkan dengan memilih yang kurang, untuk  membentuk portofolio 

optimal, investor harus menentukan portofolio yang efisien terlebih dahulu. 
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Portofolio efisien (efficient portofolio) adalah portofolio yang memberikan 

return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sama atau portofolio 

yang mengandung risiko kecil dengan tingkat return ekspektasi yang sama, 

sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih oleh 

investor  dari sekian banyak pilihan yang ada pada portofolio efisien 

(Tendelilin, 2001:77).  

Salah satu model yang bisa membantu investor dalam membentuk 

portofolio optimal adalah model indeks tunggal. Model indeks tunggal 

didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi 

searah dengan indeks pasar. Secara kusus dapat diamati bahwa kebanyakan 

saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks saham naik. 

Sebaliknya jika indeks saham turun, kebanyakan saham mengalami 

penurunan harga. Hal ini menunjukkan bahwa return dari sekuritas 

berkorelasi karena adanya reaksi umum (common response) terhadap 

perubahan - perubahan nilai pasar (Jogiyanto, 2009:329).  

Investor  pada dasarnya tidak menyukai risiko tetapi menginginkan 

return yang tinggi. Pasar modal menjadi pilihan alternatif investor  karena 

investasi di pasar modal relatif memberikan return tinggi dibandingan 

investasi di real asset maupun pasar uang. Pasar modal memberikan wahana 

investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Selain 

itu keberadaan pasar modal menjadi alternatif investasi yang memberikan 

potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui 

keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi sekuritas. 
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Investor yang berinvestasi pada pasar modal yang memiliki tingkat 

toleransi risiko yang relatif tinggi, pada umumnya akan memilih investasi 

pada saham, karena saham merupakan produk pasar modal (Bursa Efek 

Indonesia) yang berisiko tinggi namun juga memberikan return paling tinggi 

dibandingkan produk pasar modal yang lain.  Seperti yang diperlihatkan pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan IHSG Periode 2002-2012 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://finance.yahoo.com Diunduh tanggal 14 November 2012 

Gambar 1.1 menjelaskan pertumbuhan IHSG yang merupakan 

indikator tingkat pengembalian investasi saham di Pasar Modal yang 

mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Pertumbuhan IHSG mulai 

2002 sampai 2012 mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2002 

IHSG berada pada 377 dan meningkat 2.830 pada tahun 2008, selama 2008 

IHSG mengalami penurunan yaitu dari 2.830 pada bulan Januari, menurun 

menjadi 1.348 pada bulan Desember 2008. Setalah menurun sebesar 52,39% 

di Tahun 2008 IHSG kembali naik sampai 4.300 pada bulan Oktober 2012.  

http://finance.yahoo.com/
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Walaupun perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

sedemikian baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang juga merupakan indikator return 

investasi saham berbasis syariah, sering melampaui pertumbuhan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan jika diukur sejak pembukaan awal 

tahun 2012 lalu, ISSI masih lebih unggul. Seperti  yang  ditunjukan  oleh  

gambar  dibawah ini. 

 

Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan ISSI selama Tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

Sumber:www.duniainvestasi.com diunduh tanggal 14 November 2012 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa, pergerakan ISSI mulai bulan Oktober 

2011 sampai November 2012 mengalami peningkatan. ISSI pada bulan 

Oktober 2011 mencapai 106,636 dan secara konsisten meningkat sampai 

141,359 pada bulan Mei 2012. Pada bulan Mei sampai Juni 2012 ISSI 

mengalami penurunan dan kemudian naik sampai 146,172 pada bulan 

November 2012. Berdasarkan data yang diambil dari situs resmi Dunia 

Investasi (www.Duniainvestasi.com diunduh tanggal 13 November 2012),  

jika dihitung sejak tanggal 4 Oktober 2011  sampai dengan tanggal 13 

http://www.duniainvestasi.com/bei/charts/ISSI
http://www.duniainvestasi.com/


6 
 

November 2012, pertumbuhan ISSI mencapai 37,08%. Sementara dengan 

periode yang sama  IHSG hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 32,50%.  

Kondisi tersebut dimungkinkan investor dapat meraih return tinggi 

apabila investor berinvestasi pada saham syariah (anggota ISSI). Berdasarkan 

deskripsi yang telah dipaparkan diatas  maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pembentukan Portofolio Optimal Pada 

Saham Anggota Indeks Saham Syariah Indonesia  (ISSI) yang Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Saham – saham apa saja yang terbentuk dalam portofolio optimal dan 

berapa proporsi dananya? 

2. Bagaimana tingkat risiko dan pengembalian dari portofolio optimal saham 

yang terbentuk ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan penelitian perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok 

permasalahan tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, atau dengan 

kata lain agar penelitian terfokus dengan tujuan yang akan diteliti. Dalam hal 

ini batasan penelitian sebagai berikut: 
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1. Periode penelitian adalah Mei 2011 sampai Oktober 2012 dengan 

menggunakan data harga saham perusahaan yang termasuk dalam Indeks 

saham syariah Indonesia (ISSI). Data yang diambil merupakan data harga 

saham harian yang disajikan dalam bentuk harga saham bulanan dengan 

metode moving average (MA).  

2. Metode yang digunakan untuk membentuk portofolio optimal adalah 

Model Indeks Tunggal. 

3. Pengukuran tingkat suku bunga bebas risiko dalam perhitungan Excess 

Return to Beta (ERB) menggunakan tingkat suku bunga SBIS (Sertifikat 

Bank Indobesia Syariah) bulanan selama periode penelitian. 

4. Pengukuran tingkat pengembalian pasar (Return Market) diukur  dengan 

menggunakan data ISSI selama periode penelitian. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui saham – saham yang terbentuk dalam portofolio 

optimal dan proporsi dana yang di investasikan. 

b. Untuk mengetahui tingkat risiko dan tingkat pengembalian dari 

portofolio optimal saham yang terbentuk. 
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2. Manfaat Penelitian. 

a. Bagi Investor dan Calon Investor 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor 

dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar 

modal dengan memilih saham – saham yang tergolong dalam Indeks 

saham syariah Indonesia (ISSI) dan yang termasuk dalam portofolio 

optimal. 

b. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai kajian, pertimbangan dan pengembangan kearah 

yang lebih baik bagi penelitian selanjutnya. 


