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A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian Indonesia setiap tahun terus mengalami

peningkatan yang signifikan, hal tersebut ditunjukan dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu mengalami peningkatan yang

signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia

pada tahun 2010 sebesar 6,1% meningkat menjadi 6,5% pada tahun 2011 dan

peningkatan tersebut terus konsisten berlanjut pada 2012, sampai dengan

triwulan kedua tahun ini saja pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah

menembus angka 6,4% (www.bps.go.id).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik tersebut juga disertai

dengan perbaikan iklim investasi Indonesia. Kondisi iklim investasi yang baik

tersebut ditandai dengan diperolehnya beberapa pengakuan internasional

dalam bidang investasi, antara lain adalah pengakuan dari lembaga

pemeringkat internasional Moody’s Investors Service yang menaikkan

peringkat surat berharga Pemerintah RI sebanyak dua tingkat dari Ba1

menjadi Baa3 dengan outlook stabil. Peringkat tersebut menempatkan

Indonesia pada level layak investasi (INVESTMENT GRADE), selain hal

tersebut pada awal Desember 2011 yang lalu, lembaga pemeringkat

internasional lainnya, Fitch Ratings, juga menaikkan peringkat utang

Pemerintah RI dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook stabil.



Kondisi perekonomian Indonesia yang baik, dengan ditunjukkan

melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan iklim investasi yang

kondusif tentunya mendorong para investor untuk melakukan penanaman

modalnya di Indonesia. Investasi tersebut tentunya berdampak pada

pembangunan sektor industri yang telah membawa perubahan terhadap

kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut meliputi dampak pembangunan

industri terhadap sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar industri.

Dampak pembangunan industri terhadap aspek sosial ekonomi

meliputi mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian menjadi sektor

industri dan perdagangan, dampak lainnya terbukanya kesempatan kerja yang

lebih luas baik bagi masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang.

Aspek sosial budaya juga terkena dampak dari proses industrialisasi antara

lain berkurangnya kekuatan mengikat nilai dan norma budaya yang ada

karena masuknya nilai dan norma budaya baru yang dibawa oleh masyarakat

pendatang atau migran.

Pembangunan industri juga berdampak terhadap lingkungan dapat

memberi pengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Pembangunan industri telah memberikan pengaruh secara langsung dan tidak

langsung, pengaruh langsung dari proses industrialisasi tersebut adalah

berkurangnya lahan pertanian yang akan berdampak pada keadaan

lingkungan hidup Indonesia.

Dampak negatif lainnya dari pembangunan industri yaitu terjadinya

pencemaran lingkungan seperti polusi air, polusi udara, polusi tanah dan lain-



lain yang membahayakan kelangsungan hidup semua makhluk bumi.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh polusi air yaitu sungai-sungai

kecil yang ada saat ini sudah terkontaminasi zat-zat kimia yang berasal dari

pembuangan limbah indutri, polusi udara menyebabkan udara berbau tidak

sedap yang mengganggu pernafasan. Dampak negatif yang terjadi juga dapat

dilihat dari aspek sosial budaya antara lain terjadinya tekanan budaya oleh

kaum pendatang terhadap penduduk setempat dan pergeseran nilai-nilai yang

dianut masyarakat setempat.

Dasar keputusan dalam melakukan kegiatan investasi harus diiringi

dengan kemampuan investor untuk melakukan penafsiran terhadap risiko

yang mungkin dihadapi dalam melakukan kegiatan investasi serta

memperhitungkan tingkat pengembalian (return) dari investasi yang

dilakukan.

Berdasarkan logika investasi, tingkat keuntungan yang meningkat akan

diiringi dengan peningkatan tingkat risiko yang dihadapi. Hal tersebut

mendorong para investor untuk melakukan kegiatan investasi dalam berbagai

jenis, kegiatan investasi tersebut dilakukan dengan memilih kombinasi yang

tepat dari berbagai investasi yang dimilikinya serta bertujuan untuk

meminimalkan risiko atau yang disebut dengan melakukan portofolio.

Pemilihan portofolio dari sekian banyak aset, bertujuan untuk

memaksimalkan return yang diharapkan pada tingkat risiko tertentu yang

bersedia ditanggung investor serta sebagai suatu implementasi terhadap



pepatah yang mengatakan “jangan meletakkan semua telur dalam satu

keranjang”.

Berdasarkan berbagai fenomena diatas, sangat penting seorang

investor untuk melakukan kegiatan investasi pada perusahaan-perusahaan

yang memiliki kinerja yang baik dan juga memiliki komitmen yang tinggi

terhadap pelestarian lingkungan, baik alam maupun sosial. Indeks SRI-

KEHATI atau secara etimologis dapat di uraikan menjadi Sustainable

Responsible Investment-Keaneragaman Hayati, hal tersebut dapat diartikan

jika indeks ini merupakan terdiri dari kumpulan emiten yang peduli terhadap

tanggung jawab kepada alam (go green). Indeks ini diharapkan memberi

tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-

emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha

berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Indeks SRI-KEHATI terdiri dari 25 saham perusahaan yang dipilih

dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti tingkat price earning ratio

(PER), free float ratio, dan besarnya aset minimal yang harus dimiliki.

Kriteria lainnya adalah dengan mempertimbangkan aspek fundamental

lainnya. Adapun hal yang dipertimbangkan dalam menentukan perusahaan

yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI antara lain environmental,

community, corporate governance, human right, business behaviour dan

laboour practices and decent work.



Indeks SRI-KEHATI jika ditinjau dari pergerakan harganya secara

keseluruhan juga menunjukan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini

seperti yang disajikan dalam gambar 1.1. Gambar tersebut menunjukan grafik

harga dari indeks SRI-KEHATI yang secara garis besar senantiasa mengalami

peningkatan dalam kurun waktu Juli sampai dengan 15 Oktober 2012.

Gambar 1.1 Pergerakan Harga Indeks SRI-KEHATI Periode 1 Juli 2012
– 15 Oktober 2012

Sumber:www.duniainvestasi.com

Kinerja positif dari indeks SRI-KEHATI ini juga juga ditunjukkan

melalaui kapitalisasi pasar di BEI yang mencapai 52% dan likuiditasnya

mencapai 48% dari perdagangan di BEI. Keseluruhan hal-hal yang berkaitan

dengan indeks SRI-KEHATI diatas dapat dijadikan dasar untuk

menyimpulkan jika perusahaan yang masuk dalam Indeks SRI-KEHATI

adalah perusahaan terpilih dengan tingkat kapitalisasi yang besar serta

memiliki komitmen yang baik terhadap lingkungan, baik lingkungan alam

maupun sosial. Hal tersebut menjadikan Indeks SRI-KEHATI menjadi



pilihan yang sangat baik dan tepat untuk para investor dalam melakukan

investasi (www.idx.co.id).

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis Pembentukan

Portofolio Optimal pada Indeks SRI-KEHATI yang Tercatat di Bursa

Efek Indonesia “.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diangkat suatu perumusan

masalah sebagai berikut:

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

saham indeks SRI-KEHATI dan bagaimana proporsi dana yang di

investasikan?

2. Bagaimana tingkat pengembalian (return) dan tingkat risiko dari portofolio

optimal yang terbentuk?

C. Pembatasan Masalah

Penentuan batasan penelitian dilakukan dengan tujuan agar

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini 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:

1. Periode penelitian adalah November 2011 sampai Oktober 2012 dengan

menggunakan data harga saham indeks SRI-KEHATI dan harga saham



perusahaan yang termasuk dalam indeks SRI-KEHATI harian yang

disajikan menjadi harga saham bulanan.

2. Alat analisis yang digunakan untuk membentuk portofolio optimal adalah

Model Indeks Tunggal.

3. Pengukuran tingkat suku bunga bebas risiko dalam perhitungan tingkat

pengembalian (return) menggunakan tingkat suku bunga SBI bulanan

selama periode penelitian.

D. Tujuan dan Kegunaan 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 pengembalian dan tingkat risiko dari saham

portofolio optimal yang terbentuk.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat

memberikan keuntungan maksimal bagi investor.



b. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

masukan dan  bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

investasi di pasar modal, khususnya investasi pada saham-saham yang

tergabung dalam indeks SRI-KEHATI.

c. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian,

pertimbangan dan pengembangan kearah yang lebih baik bagi

penelitian selanjutnya.


