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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan kinerjanya. 

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan yag disajikan 

teratur setiap periode (Juliana dan Sulardi, 2003). Informasi akuntansi 

mengenai kegiatan operasi perusahaan dan posisi keuangan perusahaan dapat 

diperoleh dari laporan keuangan. Informasi akuntansi dan laporan keuangan 

memberikan manfaat yang cukup besar  bagi para pelaku bisnis seperti 

investor dalam pengambilan keputusan (Bringham dan Enhardt, 2003). 

Keputusan investor memiliki arti penting dalam permodalan perusahan dan 

memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. 

Sebagian besar investor yang menanamkan investasi pada sebuah 

perusahaan memiliki keinginan untuk memperoleh tingkat pengembalian 

(return) yang tinggi. Tingkat pengembalian memiliki kaitan erat dengan  

tingkat risiko investasi yang akan diperoleh investor. Investasi memiliki 

berbagai macam jenis dengan kemungkinan risiko yang berbeda-beda. 

Tingkat pengembalian yang lebih tinggi cenderung untuk memiliki risiko 

yang lebih tinggi pula (Sharpe, dkk : 2005). Strategi yang sering digunakan 

dalam kondisi investasi yang berisiko adalah dengan mengurangi risiko yang 

dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi, yaitu mengalokasikan 

sejumlah dana pada berbagai alternatif investasi yang berkorelasi negatif yaitu 

denganmembentuk sebuah portofolio (Halim, 2003). 
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Investor yang berinvestasi dalam bentuk portofolio perlu melakukan 

analisis terhadap peluangtingkat pengembalian dan risiko yang akan dihadapi. 

Tingkat pengembalian dan risiko berhubungan searah, yang artinya besar 

pengembalian akan sesuai dengan tingkat risikonya. Model Markowitz 

menunjukkan bahwa varians dari tingkat pengembalian portofolio pada 

sekuritas finansial tidak hanya bergantung pada seberapa berisikonya aset 

individual dalam portofolio, tetapi lebih kepada hubungan risiko tersebut 

terhadap sekuritasnya (Suqaier dan Ziyud, 2011). 

Investor dapat membentuk portofolio dengan menentukan kombinasi 

dari beberapa aset yang memberikan return optimal pada tingkatan tertentu 

adalah hal yang sangat diharapkan untuk dapat diperoleh para investor. Model 

yang bisa dipergunakan dalam analisis portofolio adalah model indeks atau 

model faktor. Model indeks berusaha menyederhanakan analisis 

portofolio,yaitu yang berkaitan dengan jumlah dan jenis input (data), serta 

prosedur analisis untuk menentukan portofolio yang optimal (Yuliati,dkk, 

1996). Model indeks yang sering digunakan adalah model indeks tunggal atau 

model satu faktor. Model tersebut mengasumsikan bahwa return antara dua 

efek atau lebih akan berkorelasi yaitu akan bergerak bersama dan mempunyai 

reaksi yang sama terhadap satu faktor yang dimasukkan dalam model faktor 

yang biasa digunakan yaitu IHSG.  

Model indeks lain yang dapat digunakan untuk pembentukan 

portofolio optimal adalah modelindeks ganda. Model indeks ganda secara 

empiris digunakan untuk menghitung expected return, variance, dan 
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covariance setiapefek secara akurat karena pengambilan aktual efek tidak 

hanya sensitif terhadap perubahan IHSG. Ada lebih dari satu faktor yang 

dapat mempengaruhi indeks ganda. Menurut (Sharpe, 1985) terdapat empat 

faktor umum yang dapat mempengaruhi nilai saham yaitu, tingkat 

pertumbuhan GDP, tingkat suku bunga bank, tingkat inflasi, dan tingkat harga 

minyak. (Elton dan Gruber, 1981) menangkap bahwa terdapat beberapa faktor 

yaitu faktor ekonomi atau faktor industri yang digunakan dalam model indeks 

ganda. Apabila model indeks ganda dikaitkan dengan melakukan estimasi 

terhadap expected return, standar deviasi dan kovarian secara akurat model 

indeks ganda lebih berpotensi dalam analisis portofolio dibandingkan model 

indeks tunggal. 

Pada penelitian ini beberapa variabel yang digunakan dalam 

pembentukan portofolio optimal dengan model indeks ganda adalah tingkat 

pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP),Tingkat suku bunga, dan 

Earnig Per Share (EPS) masing-masing saham.GDP atau produk domestik 

bruto merupakan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam satu 

periode tertentu oleh perekonomian nasional melalui faktor produksi 

domestik. GDP adalah ukuran jumlah output, jika GDP naik maka jumlah 

output naik, jika jumlah output naik maka negara akan mengalami 

pertumbuhan ekonomi (Griffin dan Ebert, 2007). Keterkaitan GDP dengan 

analisis sekuritas terletak pada pertumbuhan investasi di suatu negara akan 

dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Semakin baik tingkat 

perekonomian suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran 
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penduduk negara tersebut. Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi ditandai 

dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan 

pendapatan tersebut menandakan bahwa semakin banyak orang yang 

memiliki kelebihan dana, kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan dalam bentuk surat-surat 

berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Hismendi, Jurnal Ekonomi Syiah Kuala 2013) membuktikan 

bahwa pertumbuhan GDP berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga 

saham yaitu pada pergerakan IHSG. Penelitian tersebut memperkuat adanya 

keterkaitan GDP dengan kondisi sekuritas. 

Tingkat suku bunga memiliki pengaruh penting terhadap investasi. 

Tingkat suku bunga menurut (Boediono, 1988) merupakan harga dari 

penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka 

waktu tertentu. Tingkat bunga menentukkan jenis–jenis investasi yang akan 

memberikan keuntungan kepada para investor dan dapat dilaksanakan. 

Perencanaan investasi akan direalisasikan apabila tingkat keuntungan yang 

akan diperoleh lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar. Perubahan 

tingkat suku bunga secara umum berdampak pada perubahan jumlah investasi 

suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun dari investor 

asing. Perubahan tingkat suku bunga yang terjadi juga berdampak pada jenis 

investasi portofolio. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Khusna, 2009) 

membuktikan bahwa variabel tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara 

signifikan terhadap risiko sistematik saham. Penelitian lain dilakukan oleh 
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(Haryanto dan Riyanto, 2007) membuktikan bahwa besarnya suku bunga SBI 

mempengaruhi resiko sistematik perusahaan. Semakin kecil suku bunga bank 

Indonesia maka semakin besar resiko sistematik saham. 

EPS atau laba perlembar saham adalah tingkat keuntungan bersih 

untuk tiap lembar saham yang mampu diraih perusahaan pada saat 

menjalankan operasi. Laba perlembar saham merupakan indikator laba yang 

diperhatikan oleh para investor. Laba digunakan sebagai ukuran untuk melihat 

sejauh mana perusahaan mampu mengubah pertumbuhan penjualan dan 

kegiatan operasinya kedalam kenaikan penghasilan bagi pemegang saham. 

EPS yang lebih besar menandakan kemampuan perusahaan yang lebih besar 

dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar saham (Purnomo, 

1998). Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba perlembar saham bagi investor maka semakin menarik investasi tersebut. 

Pada penelitian (Sharpe, 1985) menyatakan bahwa, The health of the 

economy affects most firms, and thus changes in expectations concerning the 

future of the economy can be expected to have profound effects on the values 

of most securities . Penelitian ini mengartikan bahwa situasi perekonomian 

mempengaruhi hampir semua perusahaan. Jadi perubahan perekonomian yang 

diramalkan memiliki dampak yang besar terhadap return sebagian besar 

sekuritas. Pada penelitian (Sisbintari, Jurnal LP3 Univ.Jember) menunjukkan 

bahwa variabel inflasi, kurs, bunga, dan GDP secara bersama-sama sangat 

berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Pada penelitian lain 

yang dilakukan oleh (Sugiartiningsih, 2014) membuktikan bahwa EPS 
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan GDP, tingkat suku 

bunga, dan EPS dapat mempengaruhi harga saham di pasar dan harga saham 

di pasar memiliki pengaruh terhadap pembentukkan portofolio optimal. 

Dalam membentuk portofolio optimal terdapat berbagai macam sektor 

pada bursa efek yang dapat dijadikan pilihan untuk berinvestasi. Menentukan 

sektor yang dijadikan pilihan investasi adalah penting untuk keberlangsungan 

investasi yang ditanamkan. Beberapa sektor yang selalu menjadi favorit para 

investor adalahIndeks LQ45 yang terdiri dari 45 saham terpilih dengan 

kondisi paling liquid, Indeks Kompas 100 yang beranggotakan 100 saham 

pilihan harian Kompas, IHSG dengan menggunakan semua saham tercatat 

sebagai komponen kalkulasi indeks, Indeks Pefindo 25 yang menggunakan 25 

saham terpilih yang bekerja sama dengan Pefindo, Jakarta islamic Index (JII) 

menggunakan 30 saham terpilih dalam daftar efek syariah yang diterbitkan 

oleh OJK, dan Indeks Sri Kehati 25 yaitu saham terpilih yang menerapkan 

prinsip tata kelola yang baik dan kepedulian terhadap lingkungan dengan cara 

pengelolaan perusahaan yang Sustainable and Responsible Investment (SRI). 

Indonesia adalah negara yang kaya keanekaragaman dan memiliki 

potensi yang besar untuk menjadi leader dalam hal pembangunan hijau yang 

berkelanjutan. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati juga harus dijadikan 

agenda utama dalam setiap tujuan pada dunia usaha. Permasalahan pelestarian 

lingkungan hidup selama ini berpusat pada masalah mengapa ekonomi 

tumbuh pesat menghasilkan barang dan jasa akan tetapi lingkungan hidup 
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semakin rusak. Sehingga menghasilkan ketimpangan sosial dan 

kemiskinan,dimana jawabannya terletak pada kegagalan mekanisme pasar 

menangkap isyarat lingkungan hidup,sosial serta semata-mata hanya beraksi 

pada rangsangan pasar menangkap isyarat lingkungan hidup.  

Indeks Sri Kehati di kenal dengan indeks yang menggambarkan 

perusahaan-perusahaan yang menguntungkan secara ekonomi dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Indeks ini memiliki bermacam 

bentuk pertimbangan dalam usahanya berkaitan dengan kepedulian pada 

lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan masyarakat, sumber daya 

manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang 

diterima di tingkat international. SehinngaSri Kehati merupakan objek yang 

tepat untuk dijadikan pertimbangan dalam menjalankan sebuah investasi 

portofolio dengan menggunakan model analisis yang lebih aktual yaitu model 

indeks ganda. Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Portofolio Optimal 

Pada Beberapa Saham Indeks SRI-Kehati 25 BEI”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengambil 

perumusan masalahnya adalah :  

1. Saham-saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal pada 

saham Sri Kehati 25? 



8 
 

2. Berapa proporsi dana masing-masing saham pembentuk portofolio 

optimal? 

3. Berapakah tingkat risikodan tingkat pengembalian portofolio optimal? 

C. Batasan Penelitian 

Pembatasan penelitian dilakukan dengan tujuan agar topik penelitian 

yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan. Dalam hal ini 

batasan masalah adalah periode penelitian yang dilakukan selama 6 (enam) 

semester yaitu pada bulan November 2010 sampai Oktober 2013 dengan 

menggunakan data harga saham kuartalan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui saham-saham yang terbentuk dalam portifolio 

optimal pada indeks Sri Kehati 25. 

b. Untuk mengetahui proporsi dana masing-masing saham yang 

terbentuk  dalam portofolio optimal. 

c. Untuk mengetahui bersarnya tingkat risiko dan return (tingkat 

pengembalian) dalam portofolio optimal saham yang terbentuk. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a.  Bagi investor  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

dalam pembentukan portofolio yang optimal untuk mengambil 

keputusan investasi dalam saham-saham Sri Kehati yang tercatat di 

BEI. 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu referensi 

untuk penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan 

portofolio optimal. 

 

 

 

 


