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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini menjadi perhatian banyak pihak, 

khususnya masyarakat bisnis. Kegiatan pasar modal yang semakin 

berkembang  dan meningkat karena keinginan masyarakat bisnis untuk 

mencari alternatif sumber pembiayaan usaha selain bank. 

Suatu perusahaan dapat menerbitkan saham dan menjualnya di pasar 

modal untuk mendapatkan dana yang diperlukan, tanpa harus membayar 

beban bunga tetap seperti jika meminjam ke bank. Perkembangan pasar 

modal juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 

berinvestasi atau menjadi investor. Pasar modal menjadi wahana alternatif 

bagi masyarakat untuk berinvestasi selain real investment. 

Kebutuhan masyarakat yang meningkat tidak lagi berupa kebutuhan 

pokok saja. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat tersebut 

diperlukan penghasilan tambahan. Kondisi perekonomian yang baik 

ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil serta iklim 

investasi yang kondusif sehingga mendorong para investor untuk melakukan 

penanaman modalnya di Indonesia. Investasi tersebut akan berdampak pada 

pembangunan sektor industri yang telah membantu membawa perubahan 

terhadap kehidupan masyarakat. 
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Pembangunan industri memberikan dampak positif terhadap aspek 

sosial ekonomi masyarakat seperti mata pencaharian penduduk dari sektor 

pertanian menjadi sektor industri dan perdagangan, selain itu dampak lain 

yang dapat diperoleh adalah terbukanya lapangan kerja yang lebih luas bagi 

masyarakat sekitar industri maupun masyarakat pendatang. Proses 

industrialisasi juga berdampak pada aspek sosial budaya 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 negatif terhadap lingkungan 

seperti polusi air, polusi udara, polusi tanah, dan lain-lain. Selain itu, 

pembangunan industri juga memberi pengaruh negatif terhadap kelagsungan 

hidup masyarakat. Pembangunan industri telah memberikan pengaruh seara 

langsung dan tidak langsung, pengaruh langsung dari proses industrialisasi 

tersebut adalah berkurangnya lahan pertanian yang akan berdampak pada 

keadaan lingkungan hidup masyarakat Indonesia. 

Kemampuan investor dalam melakukan penafsiran terhadap risiko 

yang mungkin akan dihadapi dalam melakukan kegiatan investasi serta 

memperhitungkan tingkat pengembalian (return) dari investasi yang 

dilakukan. Berdasarkan logika investasi, tingkat keuntungan yang meningkat 

akan diiringi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Hal tersebut yang 

mendorong para investor untuk melakukan kegiatan investasi dalam berbagai 

jenis, kegiatan investasi tersebut dilakukan dengan memilih kombinasi yang 



3 
 

tepat dari berbagai investasi yang dimilikinya serta bertujuan untuk 

meminimalkan risiko atau yang disebut dengan melakukan portofolio. 

Pemilihan portofolio membahas tentang permasalahan bagaimana 

meng-alokasikan penanaman  modal agar dapat membawa keuntungan 

terbanyak namun dengan risiko yang terkecil. Untuk menentukan porofolio 

yang optimal dengan model-model ini yang pertama kali dibutuhkan adalah 

menentukan portofolio yang efisien. Investor yang lebih menyukai risiko 

akan memilih portofolio dengan return yang lebih tinggi dengan membayar 

risiko yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang kurang 

menyukai risiko. 

Investasi pada saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tentu 

cukup membingungkan bagi investor. Investor akan melakukan kegiatan 

investasi pada perusahaan-perusahan yang memiliki kinerja baik. Bagi 

investor yang melakukan investasi di negara berkembang seperti di 

Indonesia sangatlah cocok jika memilih investasi seperti pada sektor 

pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, infrastruktur, keuangan, 

serta perdagangan & jasa. 

Indeks Bisnis-27 adalah hasil kerja sama antara Bursa Efek Indonesia 

dengan harian Bisnis Indonesia. Indeks ini diharapkan dapat memberi 

tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-

emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh akan diperoleh pada investasi 

yang diberikan. 
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Indeks Bisnis-27 terdiri dari 27 saham perusahaan yang dipilih 

dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kriteria fundamental, 

teknikal atau likuiditas transaksi dan Akuntabilitas dan tata kelola 

perusahaan. Beberapa faktor fundamental yang dipertimbangkan dalam 

pemilihan saham adalah Laba Usaha, Laba Bersih, ROA, ROE dan DER. 

Khusus untuk emiten Perbankan akan dipertimbangkan juga faktor LDR dan 

CAR. Selain itu, faktor teknikal yang dipertimbangkan adalah hari transaksi, 

nilai, volume dan frekuensi transaksi serta kapitalisasi pasar. Indeks Bisnis-

27 jika ditinjau dari pergerakan harga secara keseluruhan juga menunjukkan 

fluktuasi positif, hal ini seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Pergerakan Harga Indeks Bisnis-27 Periode 1 Mei 2013 – 1 

November 2013 
Sumber:www.duniainvestasi.com 

Gambar 1.1 menunjukkan grafik harga dari indeks Bisnis-27 yang 

secara garis besar mengalami fluktuatif dalam kurun waktu  enam bulan 

terakhir dari 1 Mei 2013 – 1 November 2013. Adapun fluktuatif naik serta 
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turunnya harga indeks tersebut dipengaruhi oleh emiten-emiten yang yang 

tergabung pada indeks tersebut. Hal tersebut menjadikan investor benar-

benar harus cermat dalam melakukan investasi pada emiten yang tergabung 

pada indeks Bisnis-27. 

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pembentukan Portofolio 

Optimal pada Saham-Saham Anggota Indeks Bisnis-27 yang Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat merumuskan suatu 

permasalahan yaitu: 

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

saham indeks Bisnis-27 dan bagaimana proporsi dana yang diinvestasikan? 

2. Berapa tingkat pengembalian (return) dan tingkat risiko portofolio optimal 

yang dibentuk? 

 

C.  Batasan 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 

November 2011 sampai Oktober 2013 dengan menggunakan data harga saham 

harian indeks BISNIS-27 dan harga saham harian perusahaan yang termasuk 
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dalam indeks BISNIS-27 yang disajikan menjadi harga saham mingguan.. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mengetahui saham – saham yang terbentuk dalam portofolio 

optimal dan proporsi dana yang diinvestasikan. 

b. Untuk mengetahui tingkat pengembalian dan tingkat risiko dari saham 

portofolio yang dibentuk. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Investor dan Calon Investor saham yang termasuk di Indeks 

BISNIS-27 

Hasil dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  

masukan untuk kepentingan investasi bagi investor yang akan 

berinvestasi di saham-saham yang termasuk dalam indeks BISNIS-27. 

b. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dan 

juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dalam bidang dan kajian yang 

sama. 


