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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengambilan keputusan investor untuk melakukan investasi pada 

saham selalu mempertimbangkan faktor perolehan dan risiko. Risiko 

diidentifikasikan dengan ketidakpastian, walaupun pertumbuhan dari 

perolehan dinginkan, tetapi ketidakpastian yang memunculkan risiko tinggi 

selalu diupayakan untuk ditekan. Keputusan investasi pada dasarnya 

menyangkut masalah pengelolaan dana pada suatu periode tertentu, dimana 

para investor mempunyai harapan untuk memperoleh pendapatan atau 

keuntungan dari dana yang diinvestasikan selama periode waktu tertentu, 

sebelum mengambil langkah investasi yang baru, para investor perlu 

melakukan perhitungan yang cermat. 

Dalam mengambil keputusan investasi para investor mengharapkan 

hasil yang maksimal dengan risiko tertentu atau hasil tertentu dengan risiko 

yang minimal terhadap investasi yang dilakukan. Keuntungan investasi sangat 

tergantung banyak hal, tetapi hal yang utama adalah tergantung pada 

kemampuan atau strategi penanaman modal atau investor dalam membaca 

keadaan dan situasi pasar yang tidak menentu, bila harga saham naik maka 

keuntungan yang dimiliki pemodal akan meningkat. Penanam modal yang 

membeli saham berarti mereka membeli prospek suatu perusahaan. Para 

investor mengambil return yang maksimal pada risiko tertentu untuk 

memperoleh hasil tertentu pada risiko yang minimal. 
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Pembentukan portofolio yang optimal tidak lepas dari aktifitas 

penilaian kinerja saham yang dilakukan investor, menilai kinerja masa lalu 

kemudian menjadikan proyeksi pada masa depan. Kegiatan pemilihan saham 

yang dikerjakan dalam rangka membentuk portofolio juga dilakukan 

penilaian untuk aset-aset yang tercatat pada portofolio tersebut. Penilaian aset 

ini dilakukan agar dapat mengevaluasi kinerja dari aset-aset, agar keputusan 

penambahan aset terutama efek dapat berlanjut. Mengukur kinerja portofolio 

tidak bisa hanya dilihat dari tingkat pengembaliannya saja tetapi juga harus 

memperhatikan risiko yang akan ditanggung investor. Pengelolaan portofolio 

baik yang dilakukan manajer investasi maupun investor individu akan sangat 

penting dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio yang telah 

disusun sebelumnya untuk mengetahui tingkat pengembalian yang dicapai. 

Indeks LQ 45 menguat nilainya dari angka 80,65 pada tahun 2001 

menjadi 91,98 di tahun 2002, dan terus menguat hingga mencapai level 151,9 

di tahun 2003. Kenaikan indeks LQ 45 terus mengalami kenaikan hingga 

mencapai level 673, 506 pada tahun 2007, hal ini menyebabkan para 

pengamat memproyeksikan berbagai sektor bisnis yang sangat menjanjikan, 

salah satu sektor bisnis yang diprediksi bakal menjanjikan pada investasi 

portofolio ( reksadana, saham dan obligasi ). 

Pengelolaan portofolio baik yang dilakukan manajer investasi 

maupun investor individu akan sangat penting dalam melakukan evaluasi 

terhadap kinerja portofolio yang telah disusun sebelumnya untuk mengetahui 

tingkat pengembalian yang dicapai. 
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Analisis kinerja saham menggunakan metode Sharpe, Treynor, 

Jensen perlu dilakukan kajian disebabkan dalam pengelolaan portofolio 

investasi akan melakukan beberapa tahapan. Tahapan terakhir yang sangat 

penting yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio yang telah 

disusun sebelumnya. Metode Sharpe, Treynor, Jensen dapat digunakan dalam 

pemilihan investasi dengan melihat kondisi pasar yang sedang berlangsung, 

ketiga model tersebut mendasarkan analisisnya pada return masa lalu untuk 

memprediksi return dan risiko di masa datang. Metode Sharpe menekankan 

pada risiko total ( deviasi standar ), Treynor menganggap fluktuasi pasar 

sangat berperan dalam mempengaruhi return ( beta), Jensen menekankan 

pada alpha. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul 

“Analisis penilaian kinerja portofolio saham Indeks LQ45 pada Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Varian-varian saham apa saja dalam LQ45 yang membentuk portofolio 

optimal dengan menggunakan model Indeks Tunggal. 

2. Melakukan kinerja portofolio hasil pembentukan dari model Indeks 

Tunggal dengan menggunakan penilaian Indeks Sharpe, Jansen, Treynor. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ada dan agar tidak melebar serta dapat 

memberikan pemahaman yang sesuai dengan rumusan masalah, maka pada 

penelitian ini penulis membatasi permasalahan sesuai dengan judul yang 

diambil. Adapun batasan penelitian pada metode penilaian yang digunakan  

yaitu Indeks Sharpe, Indeks Jansen, Indeks Treynor. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui saham-saham dari LQ45 yang membentuk portofolio 

dengan menggunakan model Indeks Tunggal 

b. Mengetahui penilaian kinerja portofolio saham indeks LQ45 pada 

Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Indeks Sharpe, Indeks 

Jansen, Indeks Teynor. 

2. Kegunaan Penelitian 

Memberikan masukan dan pertimbangan bagi investor dan calon 

investor dalam melakukan investasi di pasar modal serta menambah 

wawasan dan pandangan mengenai kinerja portofolio saham yang optimal 

dengan metode Indeks Sharpe, Indeks Jansen, Indeks Teynor. 

 


