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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A.Tinjauan Peneliti Terdahulu 

 Penelitian ini didasarkan pada tiga penelitian terdahulu yaitu oleh 

Wahyuni (2007), Lapasa (2006),  dan Widyasari (2006). Penjelasan dari ketiga 

penelitian terdahulu dijelaskan dibawah ini: 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Peneltian 

Objek 

Penelitian 

1 Sri Endah 

Wahyuni 

(2007) 

Analisis Penerapan 

Model Indeks 

Tunggal dan Model 

Ganda untuk 

membentuk 

Portofolio Optimal 

(Studi pada Saham 

Indeks LQ 45 yang 

Tercatat di BEJ) 

Model Indeks 

Tunggal dan 

Model Indeks 

Ganda 

Saham Indeks 

LQ45 yang 

tercatat di 

Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) 

2 Relly 

Lapasa 

(2006) 

Analisis Portofolio 

Model Indeks Ganda 

sebagai alat 

pengambilan 

keputusan investasi 

saham pada 

perusahaan yang 

tercatat dalam 

Saham Jakarta 

Islamic Indeks (JII) 

Model Indeks  

Ganda 

Saham Indeks 

JII yang 

tercatat pada 

Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) 

3 Linda 

Widyasari 

(2006) 

Pembentukan 

Portofolio Saham 

Optimal 

Menggunakan 

Model Indeks Ganda 

(Studi pada 

Perusahaaan Properti 

dan Real Estate di 

BEJ) 

Model Indeks 

Ganda 

Saham pada 

Perusahaan 

roperti dan 

Real Estate 

yang tercatat 

di Bursa Efek 

Efek Jakarta 

(BEJ) 
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Kesimpulan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni 

(2007) adalah saham-saham indeks LQ 45 yang terbentuk dalam portofolio 

optimal yaitu TINS (Timah Tbk) dengan proporsi dana sebesar 0.8881 atau 

88.81%, dan saham RALS (Ramayana Lestari Tbk) dengan proporsi dana 

dalam portofolio sebesar 0.1118628 atau 11.19 %. Tingkat pengembalian yang 

dimiliki oleh masing-masing saham yang terbentuk dalam portofolio optimal 

adalah sebesar 273.13033 dan tingkat risiko portofolio seluruh saham yang 

terbentuk portofolio optimal sebesar 189717.8565. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Lapasa (2006) dengan 

kesimpulan saham-saham indeks JII yang terbentuk dalam portofolio optimal 

adalah saham INDF dengan tingkat pengembalian 5.1644.5258 dan GJTL 

sebesar 205.402945. Tingkat risiko yang dimiliki oleh kedua saham tersebut 

adalah sebesar 71019795.64 pada saham INDF dan saham GJTL sebesar 

12685253.63. Landasan penelitian yang ketiga adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Widyasari (2006) dengan kesimpulan saham saham pada 

Perusahaaan Properti dan Real Estate di BEJ yang terbentuk dalam portofolio 

optimal adalah saham DUTI (PT. Duta Pertiwi) dengan proporsi dana dalam 

portofolio sebesar 0.00001 atau 0.001% , KARK (PT. Karka Jasa Profilia) 

dengan proporsi dana 0.0001 atau 0.001% , dan SMRA (PT. Summarecon 

Agung) dengan proporsi dana 0.9998 atau 99.98%. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

menggunakan model indeks ganda dalam menentukan portofolio optimalnya. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek 
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penelitian yang digunakan oleh peneliti sekarang yaitu menggunakan saham-

saham yang tergabung dalam indeks Sri Kehati 25. Sedangkan peneliti 

terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni (2007) mengunakan saham-saham 

yang tergabung dalam indeks LQ 45, Lapasa (2006) menggunakan saham-

saham yang tergabung dalam indeks JII,  dan Widyasari (2006) menggunakan 

saham-saham yang tergabungdalam Perusahaaan Properti dan Real Estate di 

BEJ. 

B.Landasan Teori 

Landasan teori sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang 

diungkapkan dalam usulan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar para peneliti 

mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan atau 

mengidentifikasi variabel–variabel yang akan diteliti. Adapun variabel–

variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Investasi 

Investasi dalam arti luas berarti mengorbankan dolar sekarang untuk 

dolar pada masa depan. Ada dua atribut berbeda yang melekat, resiko dan 

waktu. Pengorbanan terjadi saat sekarang ini dan memiliki kepastian. Hasil 

baru diperoleh kemudian dan besarnya tidak pasti (Sharpe,dkk : 1997). 

Sedangkan menurut (Halim, 2003) investasi merupakan penempatan 

sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh 

keuntungan di masa mendatang. Investasi dibedakan menjadi dua, yaitu 

pertama investasi pada aset-aset financial (financial asset) yang dilakukan 

di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat 



13 
 

berharga pasar uang dan lainnya. Investasi dapat juga dilakukan di pasar 

modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lain-lain. Kedua 

investasi pada aset-aset riil (real assets) yang berupa pembelian aset 

produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan 

perkebunan dan lainnya. 

2. Risiko investasi pada saham 

Pengertian dasar risiko terkait dengan keadaan adanya ketidakpastian 

dengan tingkat ketidakpastian yang terukur secara kuantitatif. Risiko 

merupakan suatu subyek yang memiliki ukuran kuantitas dan dapat 

diketahui tingkat probabilitas kejadiaannya serta memiliki data pendukung 

mengenai kemungkinan kejadiaannya. (Yuliati,dkk :1996) mengemukakan 

pendapat Van Horne bahwa resiko merupakan kemungkinan 

penyimpangan tingkat keuntungan yang sesungguhnya (actual return) dari 

tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return). 

Prilaku investor terhadap risiko dapat dikelompokkan menjadi tiga: 

a. Risk seeker (penyuka resiko), yaitu investor yang cenderung menyukai 

dan memilih investasi dengan resiko yang lebih besar dengan tingkat 

pengembalian yang sama. Karakteristik investor jenis ini bersikap 

agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi 

b. Risk neutrality (netral terhadap resiko), investor jenis ini umumnya 

lebih bersikap hati-hati (prudent) dalam mengambil keputusan 

investasi. Pada setiap kenaikan resiko investor ini akan meminta 

kenaikan tingkat pengembalian yang sama. 
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c. Risk averter (menghindari resiko), yaitu investor cenderung lebih 

memilih untuk mengambil investasi dengan resiko lebih kecil dengan 

tingkat pengembalian yang sama. Karakteristik investor jenis ini pada 

umumnya selalu mempertimbangkan secara matang dan terencana 

atas keputusan investasi. 

Resiko investasi dapat berupa kerugian penurunan kurs saham dan kurs 

obligasi, gagal menerima dividen tunai dan kupon obligasi, gagal 

menerima kembali pokok obligasi karena emiten dinyatakan pailit, dan 

gagal menerima kembali modal karena emiten dinyatakan pailit atau 

sahamnya tidak laku dijual karena emiten bersangkutan telah dikeluarkan 

dari pencatatan bursa efek (Samsul, 2006). Untuk mengurangi resiko, 

investor harus mengenal jenis-jenis resiko investasi. Menurut (Halim, 

2003) jenis-jenis resiko dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Risiko sistematis (Systematic risk).  

Disebut juga undiversifiable risk merupakan risiko yang tidak 

dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi 

resiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat 

mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Misalnya adanya perubahan 

tingkat bunga, kurs valas, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. 

Sehingga sifatnya umum dan berlaku bagi semua saham dalam bursa 

saham yang bersangkutan. 
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b. Risiko tidak sistematis (unsistematic risk). 

Disebut juga diversifiable risk merupakan risiko yang dapat 

dihilangkan dengan jalan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada 

dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Fluktuasi resiko ini 

besarnya berbeda-beda antara satu saham dengan sahamlain. Maka 

masing-masing saham memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda 

terhadap setiap perubahaan pasar. Misalnya faktor struktur modal, 

aset, dan sebagainya. 

Salah satu strategi yang biasa digunakan dalam meminimalisir resiko 

pada investasi adalah membentuk portofolio. Satu portofolio investasi 

pada dasarnya terdiri dari berbagai jenis investasi, investasi pada aktiva 

riil, aktiva financial atau bahkan kombinasi keduanya. 

3. Return dalam investasi 

Return saham adalah pendapatan yang dinyatakan dalam presentase 

dari modal awal investasi. Pendapatan investasi dalam saham ini meliputi 

keuntungan jual beli saham, dimana jika untung disebut capital gain dan 

jika rugi disebut dengan capital loss. Disamping capital gain, investor juga 

akan menerima dividen tunai setiap tahunnya emiten akan membagikan 

dividen tunai dua kali dalam setahun. Dimana yang pertama disebut 

dividen intern yang dibayarkan selama tahun berjalan sedangkan yang 

kedua disebut dividen final yang dibagikan setelah tutup tahun buku 

(Samsul, 2006). 
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Menurut Rodoni dan Yong (2002) tingkat keuntungan merupakan 

peningkatan dalam presentase kekayaan dengan pemegang saham untuk 

suatu jangka waktu. Peningkatan dalam rupiah adalah sama dengan 

dividen tunai yang diterima dalam satu jangka waktu ditambah dengan 

perubahan dalam nilai saham yang berlaku pada jangka waktu tersebut. 

Rumus perhitungan return saham pada umumnya dapat dilakukan dengan 

cara : 

𝑅𝑖 ,𝑡 =  
 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 

𝑃𝑡−1
 

Keterangan : 

 𝑅𝑖 ,𝑡  : return saham i untuk waktu t (hari, bulan, tahun 

berjalan, dan lain-lainnya). Karena ada 

kemungkinan capital loss, maka 𝑅𝑖,𝑡  dapat negatif. 

 𝑃𝑡  : Price, yaitu harga untuk waktu t 

 𝑃𝑡−1 : Price,yaitu harga untuk waktu sebelumnya 

   (kemarin, bulan lalu,tahun lalu, dan seterusnya )                        

Sedangkan dalam konteks manajemen investasi return merupakan 

imbalan yang diperoleh dari investasi. Return ini dibedakan menjadi dua, 

pertama return yang telah terjadi (actual return) yang dihitung dengan 

menggunakan data historis, dan kedua return yang diharapkan (expected 

return) akan diperoleh investor di masa mendatang (Halim, 2003). 

Expected return secara sederhana adalah rata-rata tertimbang dari 

berbagai return historis, faktor penimbangnya adalah probabilitas masing-

masing return. Sedangkan untuk expected return pada portofolio adalah 
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rata-rata tertimbang dari expected return saham individual, faktor 

penimbangnya adalah proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-

masing saham. 

Terdapat beberapa komponen return menurut (Halim, 2003) 

meliputi: 

a. Capital gain (loss) merupakan keuntungan (kerugian) bagi investor 

yangdiperoleh dari kelebihan harga jual (harga beli) di atas harga beli 

(harga jual) yang keduanya terjadi dipasar sekunder. 

b. Yield merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor 

secara periodik, misalnya berupa dividen atau bunga. Yield dinyatakan 

dalam persentase dari modal yang ditanamkan. 

4. Portofolio 

Portofolio merupakan kombinasi atau gabungan atau sekumpulan 

aset, baik berupa aset riil maupun aset financial yang dimiliki oleh 

investor. Hakikat pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko 

dengan jalan diversifikasi, yaitu mengalokasikan sejumlah dana pada 

berbagai alternatif investasi yang berkorelasi negatif (Halim, 2003). 

a. Portofolio Efisien 

Investor dapat memilih kombinasi saham untuk membentuk 

portofolio, baik yang efisien maupun yang tidak efisien. Portofolio 

yang efisien adalah portofolio yang bila dibandingkan portofolio 

lainnya, memenuhi salah satu kriteria berikut : 
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1. Dengan resiko yang sama, mampu memberikan tingkat keuntungan 

yang lebih tinggi. 

2. Mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama, tetapi 

dengan resiko yang lebih rendah. 

Suatu portofolio dikategorikan sebagai portofolio yang efesien 

(efffecient portofolio) apabila portofolio tersebut terletak pada 

permukaan yang efisien (effecient frontier). Efficient frontier adalah 

kurva yang menghubungkan effecient portofolio yang memiliki deviasi 

stadart terendah dengan effecient portofolo yang memiliki ecpected 

return tertinggi (Sharpe,dkk, 1997). 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Feasible set dan Effecient Set 

 

Feasible set menunjukkan semua portofolio yang dapat 

dibentuk dari N sekuritas yang terletak di atau dalam batas feasible set 

(titik-titik yang dinotasikan G, E, S, dan H pada gambar adalah contoh 

portofolio). Mengingat kedua kondisi yang harus dipenuhi untuk 

mengidentifikasi efficient set, dapat dilihat bahwa hanya portofolio 

yang terletak dibatas kiri atas antara titik E dan S yang memenuhi 

syarat tersebut. Portofolio itulah yang membentuk efficient set, dan 

dari sejumlah portofolio yang efesien tersebut investor dapat 

Feasibel Set 
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menemukan portofolio yang optimal. Semua portofolio lain adalah 

portofolio yang tidak efisien dan dapat diabaikan.  

b. Portofolio Optimal 

  Dalam menentukan portofolio yang optimal terdapat 

beberapapendekatan yang digunakan salah satu diantaranya adalah 

Indifference curve yang merupakan suatu kurva yang menunjukan 

berbagai kombinasi efek yang memberikan return yang tidak berbeda 

(indefferent) bagi investor. Semakin besarslope IC menunjukan bahwa 

investor semakin hati-hati terhadap resiko. Sebaliknya, semakin kecil 

slope IC menunjukkan bahwa investor semakin berani menghadapi 

resiko. Slope IC positif menunjukkan bahwa investor selalu 

menginginkan return yang besar sebagai kompensasi atas resiko yang 

lebih besar yang harus ditanggungnya (Halim, 2003). Portofolio 

optimal adalah titik pada garis singgung antara effecient frontier  

dengan indefference curve tertinggi, dan hal ini merupakan kondisi 

yang dibutuhkan oleh para investor. 

5. Model Pembentukan Portofolio Optimal 

  Model yang biasa digunakan dalam membentuk sebuah portofolio 

optimal adalah model indeks yang dibagi menjadi indeks tunggal dan 

indeks ganda. Model indeks tunggal (model satu faktor) mengasumsikan 

bahwa return antara dua efek atau lebih akan berkorelasi, yaitu memiliki 

pergerakkan yang sama terhadap indeks tunggal yang dimasukkan dalam 

model. Model lain adalah model indeks ganda atau model multi indeks.  
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  Multi - Index models are an attempt to capture some of the non 

market influences that cause securities to move together. The search for 

non market influences is a search for a set of economic factors or 

structural groups (Elton dan Gruber, 1981). Elton dan Gruber menyatakan 

bahwa model indeks berganda adalah sebuah percobaan untuk menangkap 

beberapa dari pengaruh non market yang menyebabkan pergerakan saham. 

Pengaruh non market tersebut adalah pengaruh dari beberapa faktor 

ekonomi atau faktor industri.  

  Model indeks ganda secara umum lebih berpotensi dalam 

mengestimasi ekspektasi return, standar deviasi, dan kovarians secara 

akurat karena actual return efek tidak hanya sensitif terhadap perubahan 

satu faktor. Menurut (Halim, 2003) Model indeks ganda memberikan 

kemungkinan terdapat lebih dari satu faktor yang dapat mempengaruhi 

return efek.(Sharpe, 1985) menyatakan ada beberapa faktor umum yang 

dapat mempengaruhi sebagian besar sekuritas yaitu, tingkat pertumbuhan 

GDP, tingkat inflasi, tingkat harga minyak, dan tingkat suku bunga. Dalam 

bentuk persamaan, model multi indeks atau indeks ganda untuk efek 

individual secara umum dapat dituliskan : 

𝐸𝑅 𝑖 = 𝛼𝑖+ 𝛽𝑖1  𝐹1 + 𝛽𝑖2  𝐹2 + 𝛽𝑖3  𝐹3 + ….𝛽𝑖𝑛   𝐹𝑛 + 𝑒𝑖  

 Keterangan simbol : 

  𝐸𝑅(𝑖) = ekspektasi return efek i  

  αi = ekspektasi return efek i jika tiap faktor bernilai 0    

(konstanta) 
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  βi1...βin = sensitivitas efek i terhadap faktor (koefisien 

     regresi) 

  F1....Fn = faktor yang mempengaruhi return efek i  

  ei = faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

C.Kerangka pikir Penelitian 

Kerangka pikir atau disebut juga kerangka konseptual merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi dalam sebuah penelitian. Suatu kerangka pikir akan 

memberikan penjelasan atau gambaran gejala yang menjadi masalah penelitian.  

Penelitian dalam hal ini menjelaskan bagaimana proses pembentukan  

portofolio saham yang optimal pada saham-saham Indeks Sri Kehati25. 

Pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan model perhitungan 

yang terbagi dua jenis yaitu model indeks tunggal dan model indeks ganda. 

Pada penelitian ini model yang digunakan untuk membentuk portofolio optimal 

adalah model indeks ganda dengan menggunakan tiga faktor yang 

mempengaruhi yaitu GDP,SBI, dan EPS. 

Hasil perhitungan yang didapat dengan menggunakan model indeks 

ganda akan menghasilkan saham-saham yang termasuk dalam portofolio 

optimal dan dapat diketahui tingkat pengembalian dan risiko pada saham 

indeks Sri Kehati25. Hasil perhitungan tersebut nantinya dapat digunakan 

investor sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya akan melakukan revisi 

investasi pada saham tersebut apakah tidak. Kerangka pikir penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 
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Pembentukkan Portofolio  

R
evisi 

Tingkat Pengembalian Risiko 

Model Pembentukkan Portofolio 

Optimal 

Model Indeks Ganda 

Faktor-faktor yang berpengaruh 

Tingkat GDP,Suku bunga, & EPS 

Portofolio Optimal 

Model Indeks Tunggal 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saham Indeks Sri 

Kehati 25 
 

Keputusan  

Investasi 

 


