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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal Indonesia hingga saat ini dinilai masih cukup kuat 

menahan sentimen negatif eksternal sehingga dana investor asing (capital 

inflow) masih deras mengalir ke dalam negeri. "Investasi di pasar modal 

Indonesia cukup mudah dan paling kuat menahan sentimen," ujar Direktur 

Utama Kresna Securities, Michael Steven saat konferensi pers "Online 

Trading Academy (OTA)" di Jakarta. Menurut dia, kondisi itu merupakan 

kesempatan bagi masyarakat Indonesia, jika tidak negara tetangga yang akan 

mengambil kesempatan itu (www.investor.co.id, diunduh tanggal 4 Februari 

2014). 

Kinerja bursa saham Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tahun ini 

memicu derasnya aliran dana investor asing masuk ke bursa saham Indonesia. 

Berdasarkan data Bloomberg, bursa saham Indonesia tercatat naik 10,08%. 

Pertumbuhan kapitalisasi bursa saham Indonesia sepanjang Januari 2013 

sebesar 7,6% senilai Rp 4.386 triliun (www.iyaa.com, diunduh tanggal 3 

Oktober 2013). 

Kecenderungan bisnis investasi Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan dan menyumbangkan 35% terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) pada 2012. Artinya, iklim investasi Indonesia bisa dikatakan 

lebih baik dari tahun ke tahun. Selain itu, daya beli masyarakat yang tinggi 

merupakan faktor penyumbang terbesar meningkatnya jumlah kelas 

http://www.investor.co.id/
http://www.iyaa.com/
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menengah di Indonesia. Pada 2013, lapangan kerja juga akan meningkat 

seiring dengan menurunnya angka pengangguran terbuka pada kisaran 5,8%-

6,1% (www.iyaa.com, diunduh tanggal 3 Oktober 2013). 

Joshua Tanja, Head of Equities and Research di Union Bank 

Switzerland (UBS) Indonesia, mengemukakan bahwa ekspektasi tinggi 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia membuat investor 

asing menyerbu pasar saham Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

perusahaan untuk melakukan proses pencatatan saham perdana Initial Public 

Offering (IPO) pada awal tahun. Jumlah perusahaan yang melakukan Initial 

Public Offering (IPO) di pasar saham Indonesia hingga saat ini sebanyak 

enam perusahaan. 

Hal tersebut membuat investor asing lebih memilih untuk masuk ke 

pasar saham Indonesia, saat kondisi perekonomian dan iklim investasi di 

Eropa dan Amerika Serikat masih bergejolak. Di sisi lain, bursa saham 

Indonesia menawarkan tingkat return on equity (ROE) yang semakin tinggi. 

Dengan pertumbuhan PDB yang tinggi, ROE bursa Indonesia diprediksi 

mencapai lebih dari 20%. Pada 2013, earnings per share (EPS) bursa 

Indonesia diestimasi tumbuh 17% dengan tingkat valuasi saham (PER) 

sebesar 17 kali (www.iyaa.com, diunduh tanggal 3 Oktober 2013). 

Dua bulan berjalan di semester II tahun ini, pergerakan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) terlihat begitu bergejolak. IHSG mencetak kinerja 

cemerlang per Juli 2012 sebesar 4,72%, namun ramainya ketidakpastian 

http://www.iyaa.com/
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global yang disertai lesunya data-data ekonomi negara-negara besar, seperti 

Uni Eropa dan China, membuat kinerja IHSG merosot -1,98% sepanjang 

Agustus 2012. Meskipun demikian, kinerja IHSG pada Agustus 2012 masih 

sukses mencetak angka positif, yakni 6,24%. 

Pengukuran untuk mendapatkan indeks saham yang berkinerja paling 

baik mencakup sisi pengembalian dan risiko dapat disesuaikan dalam kondisi 

tertentu. Berikut ini terdapat data Pengembalian dan Risiko Tahunan yang 

dapat mewakili beberapa indeks yang tercatat di BEI dengan periode 

sepanjang 3 tahun terakhir (Juli 2009 – Juli 2012). Data tersebut mewakili 

periode sejak Juli 2012 serta mewakili periode Juli 2009 – Juli 2012. Data 

Pengembalian dan Risiko Tahunan dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Pengembalian dan Risiko Tahunan beberapa indeks yang tercatat 

di BEI 

Indeks Saham 

Per Juli 2012 Juli 2009 - Juli 2012 

Pengembalian Risiko 

Tahunan 

Pengembalian Risiko 

Tahunan 

PEFINDO25 19.07% 0.60% 153.21% 2.18% 

Sri Kehati 9.52% 8.60% 8.71% 3.11% 

IHSG 8.38% 5.83% 8.30% 0.66% 

Bisnis-27 8.19% 19.17% 69.58% 23.90% 

JII 6.83% 8.80% 8.94% 3.58% 

IRDSH .61% 6.81% 4.24% 1.67% 

LQ45 5.83% 8.56% 6.85% 3.42% 

Sumber: www.infovesta.com, diunduh tanggal 9 Oktober 2013 

Dari Tabel 1.1, terlihat kinerja indeks PEFINDO25 menjadi yang 

teratas berdasarkan pengembalian per Juli 2012 maupun 3 tahun terakhir (Juli 

2009 – Juli 2012), masing-masing 19,07% dan 153,21% jauh di atas kinerja 
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IHSG dan LQ-45. Bahkan, bila dibandingkan dengan kinerja indeks Reksa 

Dana Saham (IRDSH) yang mencerminkan rata-rata pergerakan Reksa Dana 

Saham secara keseluruhan, kinerja PEFINDO25 juga lebih unggul lebih dari 

dua kali lipat (www.infovesta.com, diunduh tanggal 9 Oktober 2013). 

Kondisi tersebut memungkinkan investor dapat meraih pengembalian 

tinggi apabila investor berinvestasi pada saham-saham yang tergabung dalam 

indeks PEFINDO25. Hal tersebut menjadikan indeks PEFINDO25 dapat 

menjadi pilihan yang sangat baik dan tepat untuk para investor dalam 

melakukan investasi. Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pembentukan Portofolio Optimal Pada Beberapa Saham Yang Masuk Pada 

Indeks PEFINDO25 yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia". 

 

B. Perumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

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

saham indeks PEFINDO25? 

2. Bagaimana proporsi dana saham-saham anggota indeks PEFINDO25 yang 

terbentuk dalam portofolio optimal? 

3. Berapa tingkat risiko dan tingkat pengembalian (return) dari portofolio 

optimal saham yang terbentuk? 
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C. Pembatasan Masalah 

Penentuan batasan penelitian dilakukan dengan tujuan agar 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini tidak terlalu melebar dari yang 

sudah ditentukan. Dalam hal ini batasan masalah adalah periode penelitan 

yaitu Agustus 2011 sampai Juli 2013 dengan menggunakan data harga saham 

mingguan indeks PEFINDO25 dan harga saham mingguan perusahaan yang 

termasuk dalam indeks PEFINDO25. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui saham-saham anggota indeks PEFINDO25 yang 

terbentuk dalam portofolio optimal. 

b. Untuk mengetahui proporsi dana saham-saham anggota indeks 

PEFINDO25 yang terbentuk dalam portofolio optimal. 

c. Untuk mengetahui besarnya tingkat risiko dan tingkat 

pengembalian (return) dari portofolio optimal saham yang 

terbentuk. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Investor dan Calon Investor Saham yang Tergabung dalam 

Indeks PEFINDO25 

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 PEFINDO25. 

b. Bagi Emiten yang Sahamnya Tergabung dalam Indeks 

PEFINDO25 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat 

memberikan pengembalian yang maksimal bagi investor. 

c. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian, 

pertimbangan dan pengembangan ke arah yang lebih baik bagi 

penelitian selanjutnya. 


