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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi sekarang untuk konsumsi 

mendatang. Secara umum investasi dikenal sebagai kegiatan untuk menanamkan 

harta ataupun modal baik pada aktiva riil maupun aktiva finansial pada suatu unit 

usaha atau pendanaan dengan maksud memperoleh keuntungan pada masa yang 

akan datang.  

Salah satu bentuk investasi yang mulai diminati individu sebagai pemodal 

adalah investasi saham melalui bursa. Biasanya investor lebih suka membeli saham 

perusahaan yang go publik, sebab saham perusahaan go publik sebagai komoditi 

investasi tergolong menjanjikan return yang tinggi tapi juga memiliki risiko tinggi 

karena sifat komoditinya yang sangat peka terhadap perubahan di bidang politik, 

ekonomi, moneter, kebijakan pemerintah, baik perubahan itu di luar negeri maupun 

di dalam negeri.  

Semakin banyak perusahaan yang menjadi emiten di pasar modal akan 

menimbulkan berbagai kombinasi saham yang bisa di pilih oleh investor dalam 

berinvestasi di pasar modal. Berdasarkan kenyataan bahwa pada umumnya investor 

tidak menginvestasikan seluruh dananya pada satu jenis saham tapi mereka 

melakukan diversifikasi saham yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang 

ditanggung atas investasi.  

Seiring dengan adanya resiko terdapat tingkat pengembalian yang merupakan 

tujuan para investor dalam berinvestasi. Untuk memaksimalkan pengembalian yang 

diharapkan dengan tingkat risiko tertentu, biasanya para investor menyiasati dengan 

portofolio saham dan salah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham bisa 
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dilakukan dengan melakukan diversifikasi kepemilikan saham, yaitu dengan 

mengkombinasikan berbagai saham dalam investasinya atau dengan membentuk 

portofolio. Pada dasarnya investor sangat menyukai investasi yang menghasilkan 

pengembalian yang tinggi, akan tetapi tidak begitu menyukai adanya risiko. 

Investasi dengan cara portofolio memberikan hasil yang lebih optimal 

daripada investasi pada satu macam saham saja. Hal tersebut disebabkan oleh 

adanya keuntungan dari pengurangan resiko pada proses diversivikasi. Oleh 

karenanya sebelum berinvestasi diperlukan analisis, pertimbangan ataupun 

perhitungan yang matang atas berbagai macam kemungkinan resiko yang akan 

dihadapi dan tingkat keuntungan yang diperolehnya dimasa mendatang. 

Portofolio optimal didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan 

apakah suatu sekuritas dapat dimasukan dalam portofolio optimal tersebut. Angka 

tersebut adalah rasio antara ekses return dengan beta (Excess return to beta 

ratio/ERB). Angka ini memasukan komponen aktiva bebas resiko (aktiva yang 

tingkat pengembaliannya dimasa depan sudah bisa dipastikan), dalam hal ini aktiva 

bebas resiko digunakan adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI). ERB berarti 

mengukur kelebihan pengembalian relatif terhadap suatu unit resiko yang tidak 

dapat didiversivikasikan yang diukur dengan beta. ERB ini menunjukan hubungan 

antara dua faktor penentu investasi yaitu resiko dan tingkat pengembalian.     

Dalam membentuk portofolio optimal dapat menggunakan Model Indeks 

Tunggal (Single Index Model). Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan 

bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Secara 

khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan 

harga jika indeks harga saham naik, dan juga sebaliknya, yaitu jika indeks harga 

saham turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Hal ini menyarankan 
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bahwa return-return dari sekuritas mungkin berkolerasi karena adanya reaksi umum 

(common response) terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. 

Banyaknya jumlah perusahaan di Bursa Efek Indonesia membuat para 

investor bingung untuk menentukan pilihan yang tetap, saham mana yang aman, 

terbaik dan layak untuk dibeli. Bursa Efek Indonesia berusaha membantu para 

investor untuk menentukan pilihannya dengan membuat suatu indeks, seperti yang 

ditunjukan tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1 Daftar Indeks yang Terdapat Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 

NO NAMA 

1 IHSG 

2 LQ-45 

3 JII 

4 AGRI 

5 BISNIS-27 

6 KOMPAS100 

7 ISSI 

8 PEFINDO25 

9 PROPERTY 

10 DBX 

11 MANUFACTUR 

12 SRI-KEHATI 

  Sumber : Indonesia Stock Exchange 2014 

Tabel 1.1 menunjukan jumlah indeks yang terdapat pada Bursa efek Indonesia 

selama tahun 2014. Setiap indeks tersebut memiliki keuntungan bagi saham – 

saham yang dapat masuk di dalamnya.  
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Saham indek LQ-45 saham pilihan yang memiliki kapitalisasi pasar besar, 

cenderung stabil dan aktif serta likuiditas yang tinggi, tetapi dalam melakukan 

portofolio saham indeks LQ-45 memang investor tetap harus memperhatikan 

tingkat suku bunga yang berlaku yang diwakili oleh suku bunga bank Indonesia 

(SBI) serta harus memperhatikan harga tiap – tiap saham yang akan dimasukan 

dalam portofolio. Oleh karena itu model indeks tunggal ini dapat diterima dan 

mewakili kenyataan sesungguhnya bergantung dari seberapa besar asumsi-asumsi 

ini realistis.  

Pengukuran untuk mendapatkan indeks saham yang berkinerja paling baik 

mencakup sisi pengembalian dan risiko serta disesuaikan dalam kondisi tertentu. 

Misalnya, saat terjadi kecenderungan koreksi besar dalam jangka pendek. Berikut 

ini terdapat data pengembalian dan risiko tahunan yang dapat mewakili beberapa 

indeks yang tercatat di BEI dengan periode sepanjang 3 tahun terakhir (Juli 2012 – 

Juli 2014). Data tersebut mewakili periode jangka panjang  sejak Juli 2014 serta 

mewakili periode jangka menengah. Data Pengembalian dan Risiko Tahunan dapat 

dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Pengembalian dan Risiko Tahunan beberapa indeks yang tercatat di BEI 

Indeks Saham 
Per Juli 2014 Juli 2012 - Juli 2014 

Pengembalian Risiko Tahunan Pengembalian Risiko Tahunan 

LQ45 12,03% 0,60% 76,21% 4,18% 

IHSG 9,56% 8,62% 8,71% 3,11% 

PEFINDO25 8,38% 5,83% 8,30% 0,66% 

Bisnis-27 8,19% 17,17% 49,58% 23,90% 

SRI-KEHATI 6,83% 8,80% 8,94% 3,58% 

KOMPAS100 0,61% 6,81% 4,24% 1,67% 

JII 5,83% 8,56% 6,85% 3,42% 

Sumber: www.infovesta.com 
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Dari Tabel 1.2, terlihat kinerja indeks LQ-45 menjadi yang teratas 

berdasarkan pengembalian per Juli 2014 maupun 3 tahun terakhir (Juli 2012 – Juli 

2014), masing-masing 12,03% dan 76,21% jauh di atas kinerja IHSG dan LQ-45. 

Bahkan, bila dibandingkan dengan kinerja indeks Saham yang mencerminkan rata-

rata pergerakan saham secara keseluruhan, kinerja LQ-45 juga lebih unggul lebih 

dari dua kali lipat. (www.infovesta.com) 

Kondisi tersebut memungkinkan investor dapat meraih pengembalian tinggi 

apabila investor berinvestasi pada saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ-

45. Hal tersebut menjadikan indeks LQ-45 dapat menjadi pilihan yang sangat baik 

dan tepat untuk para investor dalam melakukan investasi. 

Motivasi inilah yang mendorong untuk dilakukan sebuah penelitian, untuk 

mempermudah dan memperjelas ruang lingkup pembahasan saham yang cenderung 

stabil dan aktif serta likuid, sehingga lebih mudah diperjual belikan baik dalam 

kondisi pasar lemah maupun kuat. Atas dasar permasalahan tersebut maka dalam 

penelitian ini diberikan judul Pembentukan Portofolio Optimal pada Saham LQ-

45 yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan pokok permasalahan 

penelitian sebagai berikut :  

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

2. Bagaimana risiko dan return pada portofolio optimal. 

C. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar pokok 

permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu meluas, pada penelitian ini penulis 
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membatasi data penelitian yaitu saham – saham yang terdapat pada Bursa Efek 

Indonesia dengan metode yang digunakan dalam membentuk portofolio optimal 

adalah metode indek tunggal. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis saham-saham yang terbentuk pada 

portofolio optimal dan proporsi dana masing-masing saham. 

b. Untuk mengetahui besarnya risiko dan return portofolio optimal. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian dapat digunakan oleh pihak 

manajemen untuk mengetahui kombinasi saham-saham yang ada termasuk 

dalam portofolio optimal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dan berinvestasi. 

b. Bagi investor, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi yang berkaitan dengan portofolio saham. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan koreksi dan pertimbangan 

menghasilkan penelitian yang lebih sempurna. 

 

 


