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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada dua penelitian terdahulu yaitu pertama 

oleh Almunawir (2012) dengan judul Pembentukan Portofolio Optimal Pada 

Saham Indeks LQ-45 Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah saham-saham yang terbentuk dalam portofolio 

optimal beserta proporsi dana masing-masing sekuritas yaitu pada semester I 

SMGR sebesar 65,55%, UNSP sebesar 7,98%, LISP sebesar -3,21%, ENRG 

sebesar 18,94%, INCO sebesar -6,87%, UNTR sebesar 8,86%, GGRM 

sebesar 8,62%, dan ELTY sebesar 3,13%. Pada semester II adalah UNVR 

sebesar 97,72% dan BBTN sebesar 2,28%. 

Tingkat pengembalian dari portofolio optimal yang terbentuk pada 

semester I adalah 7,07% dan semester II adalah 5,58% dengan tingkat risiko 

pada semester I sebesar 0,11% dan semester II sebesar 5,06%. Landasan 

penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Nasution (2013) dengan judul Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Pada 

Indeks Sri-Kehati Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah saham-saham yang terbentuk dalam portofolio optimal 

pada indeks SRI-KEHATI pada semester I periode November 2011-April 

2012, didapatkan 2 saham yang masuk sebagai anggota portofolio optimal. 

Saham-saham tersebut disertai proporsi dananya adalah AALI (Astra 

Argo Lestari Tbk) 64,23% dan TLKM (Telekomunikasi Indonesia Tbk) 
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35,77%, serta menghasilkan tingkat pengembalian portofolio yang akan 

investor dapatkan sebesar 1,023% dan tingkat risiko portofolio sebesar 

0,003%. Semester II periode Mei-Oktober 2012 tidak terdapat anggota 

portofolio yang terbentuk. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

menggunakan model indeks tunggal dalam menentukan portofolio 

optimalnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah objek penelitian yang digunakan oleh peneliti sekarang yaitu 

menggunakan saham-saham yang tergabung dalam indeks PEFINDO25, 

sedangkan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Almunawir (2012) 

menggunakan saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ-45 dan 

Nasution (2013) menggunakan saham-saham yang tergabung dalam indeks 

SRI-KEHATI.  

Perbedaan lain yang ada dalam penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu periode penelitian sekarang adalah Agustus 2011 sampai Juli 

2013, sedangkan penelitian terdahulu adalah Almunawir (2012) pada periode 

penelitian Februari 2011 sampai Desember 2011 dan Nasution (2013) pada 

periode November 2011 sampai Oktober 2012. 
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B. Landasan Teori 

1. Keputusan Investasi Pada Saham 

Jogianto, (2010:5) mendefinisikan investasi sebagai penundaan 

konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode 

waktu yang tertentu. Sedangkan menurut Halim, (2005:2) Investasi pada 

hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan 

harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Untuk 

melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, 

pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang 

akan dibeli, mana yang akan dijual, dan mana yang tetap dimiliki. 

Mereka yang ingin berkecimpung dalam jual beli saham harus 

meninggalkan budaya ikut-ikutan, gamblang, dan sebagainya yang tidak 

rasional. Seorang investor harus rasional dalam menghadapi pasar jual beli 

saham. Selain itu, investor harus mempunyai ketajaman perkiraan masa 

depan perusahaan yang sahamnya akan dibeli atau dijual. 

Menurut Halim (2005:4) proses investasi menunjukkan bagaimana 

seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi pada efek-efek 

yang dapat dipasarkan, dan kapan dilakukan. Terdapat beberapa hal yang  

perlu dilakukan investor sebelum memutuskan untuk melakukan  investasi. 

Tahapan-tahapan proses keputusan investasi adalah sebagai berikut: 

 

 

a. Menentukan Tujuan Investasi 
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Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini, yaitu: 

tingkat pengembalian yang diharapkan (expected rate of return), 

tingkat risiko (rete of risk), dan ketersediaan jumlah dana yang akan 

diinvestasikan. Apabila dana cukup tersedia, maka investor 

menginginkan pengembalian yang maksimal dengan risiko tertentu. 

Umumnya hubungan antara risiko (risk) dan tingkat pengembalian 

yang diharapkan bersifat linier, artinya semakin tinggi tingkat risiko, 

maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. 

b. Melakukan Analisis 

Dalam tahap ini investor melakukan analisis terhadap suatu efek 

atau sekelompok efek. Salah satu tujuan penilaian ini adalah untuk 

mengidentifikasi efek yang salah harga (mispriced), apakah harganya 

terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

c. Mengevaluasi Kinerja Portofolio 

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang 

telah dibentuk, baik terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan 

maupun terhadap tingkat risiko yang ditanggung. Sebagai tolok ukur 

digunakan dua cara, yaitu: pertama, pengukuran (measurement) adalah 

penilaian kinerja  portofolio atas dasar asset yang telah ditanamkan 

dalam portofolio tersebut, misalnya dengan menggunakan tingkat 

pengembalian. Kedua, perbandingan (comparison) yaitu penilaian 
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berdasarkan pada perbandingan dua set portofolio dengan tingkat 

risiko yang sama. 

d. Merevisi Kinerja Portofolio 

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja 

portofolio. Dari hasil evaluasi inilah selanjutnya dilakukan revisi 

(perubahan) terhadap efek-efek yang membentuk portofolio tersebut 

jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah dibentuk tidak 

sesuai dengan tujuan investasi, misalnya tingkat pengembaliannya 

lebih rendah dari yang disyaratkan. Revisi tersebut dapat dilakukan 

secara total, yaitu dilakukan likudasi atas portofolio yang ada, 

kemudian dibentuk portofolio yang baru.  

 

2. Pengembalian dan Risiko 

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan 

pengembalian, tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus 

dihadapinya. Pengembalian merupakan salah satu faktor yang memotivasi 

investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor 

menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Risiko merupakan 

kemungkinan perbedaan antara pengembalian aktual yang diterima dengan 

pengembalian yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan 

perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Darmaji 
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(2012:9) mengemukakan pengembalian dan risiko investasi dalam saham 

antara lain: 

a. Pengembalian investasi saham: 

1) Dividen 

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Umumnya 

dividen merupakan salah satu daya tarik bagi pemegang saham 

dengan orientasi jangka panjang. 

2) Capital gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga 

jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan 

saham di pasar sekunder. Umumnya investor dengan orientasi 

jangka pendek mengejar keuntungan melalui capital gain. 

Misalnya, seorang investor membeli saham pada pagi hari dan 

kemudian menjualnya lagi pada siang hari jika saham mengalami  

kenaikan. 

b. Risiko investasi saham: 

1) Tidak mendapatkan dividen 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya 

menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, perusahaan tidak dapat 



13 

 

 

membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami 

kerugian. Dengan demikian potensi keuntungan investor untuk 

mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. 

2) Capital loss 

Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu 

mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang 

dijualnya. Ada kalanya investor harus menjual saham dengan 

harga jual lebih rendah dari harga beli. Dengan demikian seorang 

investor mengalami capital loss. 

3) Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi 

Jika suatu perusahaan bangkrut, maka tentu saja akan 

berdampak secara langsung kepada saham perusahaan tersebut. 

Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di Bursa Efek, maka 

jika suatu perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara 

otomatis saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan atau di-

delist. 

4) Saham dikeluarkan dari bursa (delisting) 

Risiko lain yang dihadapi oleh investor adalah jika saham 

perusahaam dikeluarkan dari Pencatatan Bursa Efek atau di-delist. 

Suatu saham perusahaan dikeluarkan dari bursa umumnya karena 

kinerja yang buruk, misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak 

diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak 
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membagi dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan 

berbagai kondisi  lainnya sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek 

di Bursa. 

5) Saham dihentikan sementara (suspensi) 

Risiko lain yang juga mengganggu para investor untuk 

melakukan aktivitasnya, yaitu jika suatu saham di-suspensi atau 

dihentikan perdagangannya oleh otoritas Bursa Efek. Hal tersebut 

mengakibatkan investor tidak dapat menjual sahamnya hingga 

suspensi dicabut. Suspensi biasanya berlangsung dalam waktu 

singkat, misalnya satu sesi perdagangan, dua sesi perdagangan, 

tetapi dapat pula berlangsung dalam kurun waktu beberapa hari 

perdagangan. 

 

3. Portofolio Efisien dan Optimal 

Portofolio merupakan kombinasi atau gabungan atau sekumpulan 

assets, baik berupa real assets atau financial assets yang dimiliki oleh 

investor (Halim, 2005:63). Tingkat keuntungan yang diharapkan atas suatu 

portofolio merupakan rata-rata tertimbang tingkat keuntungan dari 

berbagai aset keuangan dalam portofolio tersebut. Risiko portofolio 

ditunjukkan oleh besar kecilnya penyimpangan tingkat keuntungan yang 

diharapkan, semakin besar penyimpangan tingkat keuntungan yang 

diharapkan berarti semakin besar pula tingkat risikonya. 
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Portofolio-portofolio efisien berada di efficient set. Portofolio-

portofolio efisien merupakan portofolio-portofolio yang baik, tetapi bukan 

yang terbaik. Portofolio efisien hanya mempunyai satu faktor yang baik, 

yaitu faktor pengembalian ekspektasian atau faktor risikonya, belum 

terbaik keduanya. Hanya terdapat satu portofolio yang terbaik, yaitu 

portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan bagian dari portofolio-

portofolio efisien. Suatu portofolio optimal juga sekaligus merupakan 

suatu portofolio efisien, tetapi suatu portofolio efisien belum tentu 

portofolio optimal. 

Dalam konteks manajemen investasi, kurva indiferen (indifference 

curve-IC) merupakan suatu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi 

efek yang memberikan tingkat pengembalian yang sama (indifference) 

bagi investor. Kemirigan (slope) IC menunjukkan tingkat subtitusi 

marginal (marginal rate of subtitution) dari tingkat pengembalian dan 

risiko. Semakin besar kemiringan IC menunjukkan bahwa investor 

semakin hati-hati terhadap risiko. Sebaliknya, semakin kecil kemiringan 

IC menunjukkan bahwa investor semakin berani menghadapi risiko. Kurva 

portofolio optimal dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Portofolio yang Optimal 

Pada Gambar 2.1 tampak bahwa portofolio optimal investor A 

terletak pada titik X yang memberikan kepuasan sebesar IC-A, karena 

portofolio tersebut menawarkan ER (Expected Return) dan risiko yang 

sesuai dengan preferensinya. Investor A dikatakan tidak rasional jika 

memilih portofolio Y, karena portofolio tersebut memberikan ER lebih 

rendah dengan risiko yang sama, sehingga tidak terletak pada EF (Efficient 

Frontier) dan memberikan kepuasan sebesar IC-AI yang lebih rendah dari 

IC-A. 

Investor A juga dikatakan tidak rasional jika memilih portofolio Z, 

karena portofolio tersebut tidak tersedia di pasar walaupun dapat 

memberikan ER lebih tinggi dari X dan memberikan kepuasan sebesar IC-
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A2 yang lebih tinggi dari IC-A. Kurva indeferen investor B bersinggungan 

dengan efficient frontier pada titik W. Artinya, portofolio optimal bagi 

investor tersebut terletak pada titik W, karena portofolio tersebut 

menawarkan ER dan risiko yang sesuai dengan preferensinya. 

Dalam pembentukan portofolio, investor selalu ingin 

memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dengan tingkat risiko 

tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau mencari portofolio yang 

menawarkann risiko terendah dengan tingkat returm tertentu. Karakteristik 

portofolio seperti ini disebut sebagai portofolio efisien. Portofolio optimal 

merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian  banyak 

pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien (Tandelilin, 2001:74). 

4. Model Pembentukan Portofolio Optimal 

Single Index Model adalah sebuah teknik untuk mengukur 

pengembalian dan risiko sebuah saham atau portofolio. Model tersebut 

mengasumsikan bahwa pergerakan pengembalian saham hanya 

berhubungan dengan pergerakan pasar. Apabila pasar bergerak naik, dalam 

arti permintaan terhadap saham meningkat, maka harga saham di pasar 

akan naik pula. Sebaliknya, jika pasar bergerak turun, maka harga saham 

di pasar akan turun pula. Jadi, pengembalian saham berkorelasi dengan 

pengembalian pasar. Setiap perusahaan tidak sama dalam merespon 

perubahan pasar, ada pula yang kurang sensitif (Zubir, 2011:97). 
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Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari 

suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara 

khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami 

kenaikan harga jika indeks harga saham naik, sebaliknya kebanyakan 

saham mengalami penurunan harga jika indeks harga saham turun. Hal ini 

menyarankan bahwa pengembalian-pengembalian dari sekuritas mungkin 

berkorelasi karena adanya reaksi umum (common response) terhadap 

perubahan-perubahan nilai pasar. Pemilihan dari indeks pasar tidak 

tergantung dari suatu teori tetapi lebih tergantung dari hasil empirisnya.  

Model indeks tunggal membagi pengembalian dari suatu sekuritas ke 

dalam dua komponen, yaitu sebagai berikut: 

a. Komponen pengembalian yang unik diwakili oleh αi (hanya 

berhubungan dengan peristiwa mikro) yang independen terhadap 

pengembalian pasar. 

b. Komponen pengembalian yang berhubungan dengan pengembalian 

pasar yang diwakili oleh βi.RM. 

Bagian pengembalian yang berhubungan dengan pengembalian pasar 

ditunjukkan oleh βi yang merupakan sensitifitas pengembalian suatu 

sekuritas terhadap pengembalian dari pasar. Secara konsensus, 

pengembalian pasar mempunyai βi bernilai 1,5 misalnya mempunyai arti 

bahwa perubahan pengembalian pasar sebesar 1% akan mengakibatkan 
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perubahan pengembalian dari sekuritas tersebut dengan arah yang sama 

sebesar 1,5%. 

Model indeks tunggal dapat juga dinyatakan dalam bentuk 

pengembalian ekspektasian (expected return). Tidak seperti halnya 

pengembalian portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh 

pengembalian sekuritas tunggal, risiko portofolio (portofolio risk) tidak 

merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko sekuritas tunggal. 

Risiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang 

masing-masing. Risiko portofolio menunjukkan bahwa secara umum risiko 

mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas 

tunggal ke dalam bentuk portofolio. 

Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam 

portofolio ialah pengembalian masing-masing sekuritas tidak berkorelasi 

secara positif dan sempurna. Pengembalian dan risiko mempunyai 

hubungan yang positif, semakin besar risiko yang ditanggung maka 

semakin besar pengembalian yang harus dikompensasikan. Risiko dari 

investasi juga perlu dipertimbangkan, oleh karenanya pengembalian dan 

risiko merupakan dua hal yang tidak terpisah dan pertimbangan suatu 

investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian dibuat untuk memberikan gambaran 

penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pembentukan portofolio optimal 

terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada indeks PEFINDO25. 

Penelitian dilakukan menggunakan model indeks tunggal memiliki 

karakteristik tertentu yaitu jika nilai E(Ri) > 0, maka saham tersebut akan 

diterima, namun jika E(Ri) < 0 maka saham tersebut akan ditolak dan tidak 

akan masuk dalam pengujian selanjutnya. 

Saham-saham yang memenuhi kriteria E(Ri) > 0, selanjutnya 

dilakukan pengujian kembali. Saham yang memiliki nilai ERBi < Ci, akan 

ditolak dan tidak dapat dikategorikan ke dalam portofolio saham yang 

optimal, karena saham yang masuk ke dalam portofolio optimal adalah saham 

yang memiliki nilai ERBi > Ci. Selanjutnya , setelah diketahui saham yang 

termasuk dalam portofolio optimal dan proporsi dana saham yang 

diinvestasikan maka akan diketahui juga tingkat pengembalian dan tingkat 

risiko pada saham indeks PEFINDO25. Kerangka pikir penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 
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