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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Saham merupakan instrumen keuangan selain obligasi yang diperjual 

belikan di pasar modal. Investasi dalam pasar saham saat ini sudah umum 

dan populer dilakukan oleh masyarakat. Surat bukti kepemilikan tersebut 

dikeluarkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. 

Dengan berinvestasi di pasar saham, investor dapat mengharapkan 

keuntungan berupa capital gain maupun dividen. Selain itu, saham juga 

dapat digunakan sebagai pilihan untuk berinvestasi dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

      Setiap investor yang ingin memaksimalkan kekayaan akan tertarik 

dengan investasi yang memberikan tingkat expected return yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan peluang investasi lainnya. Dalam 

kenyataannya hampir semua investasi mengandung ketidakpastian atau 

risiko. Investor tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya, 

sehingga investor hanya bisa memperkirakan berapa keuntungan yang 

diharapkan dan seberapa jauh hasil yang sebenarnya menyimpang dari 

yang diharapkan. 

      Seorang investor maupun perusahaan yang melakukan kegiatan 

investasi selalu dihadapkan pada risiko dan return yang terkandung dalam 

investasi tersebut. Tujuan investor berinvestasi adalah untuk 
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memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor risiko investasi yang 

harus dihadapinya. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi 

investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor 

menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Sedangkan risiko 

merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima 

dengan return yang diharapkan.  

      Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi diharapkan terjadi di masa yang akan 

datang. Pada kenyataannya return tidak selalu memenuhi harapan. Hal ini 

terjadi karena return selalu berubah-ubah. Dalam keadaan demikian 

investor harus jeli terhadap investasinya. 

      Hanya menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup. 

Seorang investor juga harus mempertimbangkan risiko pada investasi 

tersebut. Risiko dapat menyebabkan penyimpanagan tingkat pengembalian 

dalam investasi. Dengan memperhitungkan tingkat risiko suatu investasi, 

investor dapat lebih bijak dalam memilih jenis investasi yang paling 

cocok.  Risiko investasi dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya 

perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan. 

      Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisah, karena 

pertimbangan suatu investasi merupakan kombinasi dari kedua faktor ini. 

Dua konsep ini, risiko dan return, bagaikan dua sisi mata uang yang selalu 

berdampingan. Secara teori, hubungan ke dua hal penting tersebut 
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menyatakan bahwa semakin besar risiko suatu investasi, maka semakin 

besar pula return yang disyaratkan investor. 

      Indikator pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun 2012 

menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam 

pertumbuhan IHSG yang meningkat lebih dari tiga kali lipat selama lima 

tahun terakhir. Perkembangan IHSG dalam lima tahun terakhir disajikan 

dalam grafik berikut: 

Gambar 1. 1 Grafik Kinerja IHSG 

 

 

Sumber: www.finance.yahoo.com 

      Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa IHSG mengalami kenaikan 

lebih dari lima kali lipat dalam lima tahun terakhir. Tahun 2008 IHSG 

ditutup di harga Rp. 1,355.41, sedangkan di tahun 2012 mengalami 

lonjakan harga menjadi Rp. 4,316.69. Return IHSG paling tinggi dalam 

http://www.finance.yahoo.com/
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lima tahun terakhir terjadi di tahun 2009 sebesar 86.98% dari tahun 2008, 

sedangkan return pada tahun 2012 masih positif sebesar 12,94%. (Sumber: 

www.finance.yahoo.com. Data diolah). 

      Pada tahun 2013 ini pergerakan IHSG sudah melampaui harga 

tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya 4338.892 sejak akhir januari dan 

terus membentuk harga tertinggi terbaru. Terakhir mencapai rekor ketika 

ditutup 4928.102 pada hari rabu 27 Maret kemarin. (Sumber: 

www.bisniskeuangan.kompas.com). 

      Indeks pasar lain di BEI adalah Indeks IDX30 yang merupakan suatu 

indeks harga saham dari 30 perusahaan publik yang diperdagangkan di 

BEI. Indeks tersebut secara resmi diterbitkan oleh BEI bekerja sama 

dengan Koran Kompas pada tahun 2011. Saham-saham yang termasuk 

dalam Indeks IDX30 merupakan saham dengan nilai kapitalisasi pasar 

yang besar, likuiditas tinggi dan memiliki fundamental yang baik. 

      Seiring dengan perkembangan pasar modal, fungsi indeks juga 

berkembang tidak hanya sebagai indikator pergerakan harga saham, tapi 

dapat digunakan sebagai underlying sebuah produk investasi seperti ETF, 

Reksa Dana, maupun produk derivatif lainnya seperti Option atau Future. 

      Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, pada 23 April 2012, BEI 

meluncurkan sebuah indeks baru yang dinamakan Indeks IDX30. Indeks 

IDX30 adalah indeks yang terdiri dari 30 saham yang konstituennya 

dipilih dari konstituen Indeks LQ45. Konstituen Indeks LQ45 dipilih 

karena saat ini Indeks LQ45 sudah dapat menggambarkan kinerja saham 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bisniskeuangan.kompas.com/


5 
 

 
 

dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Hanya saja, beberapa 

fund manager merasa jumlah 45 saham tersebut terlalu besar. Jumlah 

konstituen Indeks IDX30 yang terdiri dari 30 saham memiliki keunggulan 

lebih mudah dilakukan replika sebagai acuan portofolio. Selain itu, 

menurut teori portofolio, jumlah 30 merupakan jumlah diversifikasi aset 

yang ideal dalam sebuah portofolio. 

      Dasar pertimbangan pemilihan konstituen Indeks IDX30 adalah faktor 

kuantitatif yang terkait dengan nilai, frekuensi dan hari transaksi serta 

kapitalisasi pasar. Selain faktor-faktor yang bersifat kuantitatif tersebut, 

BEI juga mempertimbangkan informasi kelangsungan usaha, laporan 

keuangan dan pertimbangan lain, misalnya sedang diberlakukan suspensi 

atau tidak. 

      Metodologi penghitungan Indeks IDX30 sama seperti penghitungan 

indeks lain yang ada di BEI yaitu metode market capitalization weighted 

average. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan di masa depan dapat 

diciptakan varian-varian baru atas indeks IDX30 dengan menggunakan 

metode penghitungan berbeda. 

      Indeks IDX30 telah dihitung mundur dari hari dasarnya, yaitu pada 

tanggal 30 Desember 2004 dengan nilai indeks 100. Dengan tersedianya 

data historis pergerakan indeks ini dalam periode yang cukup panjang, 

para pengelola aset diharapkan akan lebih tertarik memperkenalkan 

produk berdasarkan indeks IDX30 karena dapat jejak rekamnya telah 

tersedia cukup panjang. Secara berkala, konstituen indeks IDX30 akan 
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dikaji ulang setiap 6 bulan, yaitu setiap akhir bulan Januari dan Juli, dan 

hasilnya akan diumumkan pada awal bulan berikutnya. 

      Ukuran pasar dari Indeks IDX30 relatif besar. Jika dilakukan rata-rata 

dari Desember 2004 hingga April 2012, Indeks IDX30 memiliki 

kapitalisasi pasar hingga 64% dari kapitalisasi pasar total BEI. Meskipun 

konstituen Indeks IDX30 hanya 30 saham atau 66,7% dari konstituen 

Indeks LQ45, akan tetapi kapitalisasi pasar Indeks IDX30 mencakup 91% 

dari kapitalisasi pasar Indeks LQ45. Dari gambaran sederhana di atas, 

dapat disimpulkan bahwa Indeks IDX30 cukup efektif untuk 

mengambarkan pergerakan saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi 

pasar besar. 

      Return historis Indeks IDX30 yang dihitung dari hari dasarnya, yaitu 

30 Desember 2004 sampai dengan 30 April 2012 adalah sebesar 259,05%, 

lebih tinggi dibandingkan return dari Indeks Bisnis27 dan LQ45 jika 

dihitung pada periode yang sama, yaitu masing-masing sebesar 252,49% 

dan 227,68%. 

      Dengan kehadiran indeks baru ini, BEI berharap dapat melengkapi 

indeks indeks yang sudah ada selama ini seperti Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) serta sepuluh indeks saham sektoral. Selain itu, BEI 

juga memiliki sembilan indeks saham lainnya yang memberikan gambaran 

yang lebih khusus seperti Indeks LQ45, Jakarta Islamic Index (JII), Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI), Indeks KOMPAS100, Indeks BISNIS-
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27, Indeks PEFINDO25, Indeks SRI-KEHATI, Indeks Saham Papan 

Utama dan Indeks Saham Papan Pengembangan. 

      Indeks IDX30 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemodal untuk 

berinvestasi pada saham dengan likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi 

pasar yang besar. Selain itu diharapkan juga dapat digunakan sebagai 

produk investasi, yaitu dengan menjadi underlying dari ETF, Reksa Dana, 

atau produk derivatif lainnya. 

      Penurunan pada saham-saham IDX30 saat ini terbilang lebih baik 

dibanding indeks lainnya seperti pada saham-saham properti yang rata-

ratanya turun sebesar 50% hingga 60% sementara saham blue chip hanya 

turun sekitar 20% sehingga membuat return IDX30 terbilang lebih baik 

dibanding indeks lainnya meski tren penurunan IHSG seperti ini, sebagian 

besar indeks yang tercatat di bursa tercatat minus. 

      Namun, tercatat hanya IDX30 yang minusnya paling kecil hanya 

sekitar -7, 07 dibandingkan dengan return indeks LQ45, KOMPAS100, 

BISNIS-27 yang returnnya saat ini masing-masing sebesar -7, 78%, -7,83, 

dan -9, 14%. Dengan indeks ini maka investor akan lebih mudah 

menemukan benchmark di pasar. (Sumber: www.id.wikipedia.org).  
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Tabel 1. Harga Indeks IDX30 

 

IDX30 

 DATA CLOSE CHANGE 

16/10/2013 3.878.170 33.640 

11/10/2013 3.911.810 42.000 

10/10/2013 3.869.810 32.110 

09/10/2013 3.837.700 29.000 

08/10/2013 3.808.700 58.450 

07/10/2013 3.750.250 0.6260 

04/10/2013 3.756.510 27.440 

03/10/2013 3.783.950 28.650 

02/10/2013 3.755.300 57.420 

01/10/2013 3.697.880 51.550 

Sumber: www.finance.yahoo.com (Data diolah) 

      Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa harga Indeks IDX30 selalu 

mengalami kenaikan sejak 01-Okt 2013 sampai 16-Okt 2013, Pada tanggal 

01 berada di kisaran harga Rp. 369.7880, sedangkan pada tanggal 16 

melonjak menjadi Rp. 387.8170. Change turun hanya ditunjukkan pada 

tanggal 16 sebesar 3.3640, tanggal 07 sebesar  0.6260 dan tanggal 04 

sebesar 2.7440. 

      Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul : 

” Analisis Hubungan Risiko dan Keuntungan pada Kelompok Saham 

IDX30” 

http://www.finance.yahoo.com/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Seberapa besar Risiko dan Keuntungan perusahaan yang bergabung 

dalam kelompok saham  IDX30? 

2. Seberapa besar hubungan Risiko dan keuntungan kelompok saham 

IDX30? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya menekankan pada analisa saham 

dengan periode sampel penelitian diambil satu tahun, yakni dari tahun 

Februari 2012 – November 2013.  

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui korelasi antara tingkat keuntungan dengan 

tingkat risiko saham perusahaan yang tercatat di Indeks IDX30 periode 

tahun 2012 – 2013. 

Kegunaan Penelitian 

1. Bagi investor, sebagai bahan informasi dan pertimbangan yang 

dapat digunakan dalam mengambil keputusan pembelian saham. 

Khususnya saham perusahaan yang tercatat dalam Indeks IDX30. 

2. Bagi emiten, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

kinerja keuangannya. 
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3. Bagi manajer investasi, sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemilihan saham untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengetahui signifikansi dan 

hubungan antara tingkat keuntungan dengan tingkat risiko saham 

dalam analisis investasi dan untuk pengembangan ke depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


