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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Pasar modal di Indonesia mulai menjadi pusat perhatian oleh banyak 

pihak terutama para investor. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pasar modal 

yang semakin berkembang di Indonesia serta meningkatnya keinginan 

masyarakat untuk mencari sumber pembiayaan selain pengajuan kredit kepada 

bank. Masyarakat menilai pasar modal lebih menguntungkan sebab saat 

perusahaan menerbitkan atau menjual modal untuk mendapatkan dana 

perusahaan tidak perlu membayar beban bunga tetap seperti sistem kredit bank. 

Perkembangan pasar modal juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya 

kesadaran masyarakat untuk berinvestasi atau menjadi investor, hal ini sejalan 

dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi 

selain pemenuhan kebutuhan pokok meskipun masyarakat juga mengerti 

bahwa ada risiko dalam investasi. Menurut Husnan (2003:8) Pasar modal 

merupakan pertemuan supply dan demand akan dana jangka panjang, karena 

itu keberhasilan pasar modal ditentukan oleh supply dan demand tersebut. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain; 

1. Supply sekuritas 

2. Demand akan sekuritas 

3. Kondisi politik dan ekonomi 

4. Masalah hukum dan peraturan 
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5. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal 

dan berbagai lembaga yang memungkinkan dialakukan transaksi secara 

efisien.  

            Menurut Tandelilin (2001) investasi itu adalah komitmen atas sejumlah 

dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli 

saham saat ini dengan harapan mendapat keuntungan dari kenaikan harga 

saham atau sejumlah dividen di masa yang akan datang sebagai imbalan atas 

waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Meskipun investasi di 

pasar modal mampu memberikan keuntungan atau return yang besar namun 

juga perlu ingat bahwa semakin besar return yang diperoleh maka semakin 

besar pula risiko yang dihadapi.      

            Dalam pemilihan suatu investasi yang baik diperlukan suatu alat yang 

mendukung agar keputusan investasi yang diambil oleh seorang investor 

menjadi tepat. Seperti yang dikemukakan oleh Khrisnamurti (2009:21), yang 

menyebutkan bahwa untuk menganalisis efek dan membuat keputusan 

investasi dapat digolongkan pada dua kategori yang sangat luas yaitu analisis 

fundamental dan teknikal. 

 Kegagalan para investor dalam membentuk portofolio yang optimal 

pada umumnya disebabkan karena investor mendapatkan informasi yang 

terlalu banyak (overload informasi), sehingga investor tidak bisa mengambil 

informasi yang dibutuhkan. Konsep diversivikasi sebenarnya merupakan 
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sebuah cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

diversifikasi memberikan sebuah informasi yang paling relevan yang bisa 

digunakan untuk mengukur ketidakpastian resiko investasi dengan 

menggunakan varian dari return. Hasil pengukuran varian dari tersebut 

nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisa saham-saham yang 

dapat dipilih untuk membentuk rangkaian portofolio yang bisa memberikan 

return yang optimal. 

 Return merupakan tujuan para investor dalam berinvestasi. Untuk 

memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu, 

biasanya para investor menyiasati dengan portofolio saham dan salah satu cara 

untuk mengurangi risiko investasi saham bisa dilakukan dengan melakukan 

diversifikasi kepemilikan saham, yaitu dengan mengkombinasikan berbagai 

saham dalam investasinya atau dengan membentuk portofolio. Karena pada 

dasarnya investor sangat menyukai investasi yang menghasilkan pengembalian 

yang tinggi, akan tetapi tidak begitu menyukai adanya risiko. 

Adanya ketidak pastian di masa yang akan datang akan mennyebabkan 

risiko dalam berinvestasi khususnya pada asset finansial yang selalu 

dipasarkan di bursa, hal tersebut diakibatkan aset finansial sangat peka 

terhadap perubahan baik perubahan dari dalam perusahaan yang mengeluarkan 

aset tersebut ataupun perubahan yang diakibatkan oleh keadaan pasar. 

Sehingga akan menimbulkan dua jenis risiko yaitu risiko sistemati dan risiko 

ansistematis, risiko sistematis biasanya dipengaruhi oleh keadaan pasar atau 

risiko ini akan dihadapi oleh semua asset yang listing di bursa sedangkan 
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risiko ansistematis biasanya diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan perusahaan 

dan hanya menimpa pada perusahaan yang besanggkutan. 

            Berdasarkan kondisi investor di atas maka diharapkan investor harus 

bersikap analisis dalam menentukan kombinasi saham, proporsi dana masing – 

masing saham, serta tingkat keuntungan dan risiko. Ada beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk menganalisis portofolio yaitu, metode capital, asset, 

pricing, model CAPM, dan model indeks tunggal. Penulis memilih model 

analisis portofolio CAPM ( Capital Asset Pricing Model ) dikarenakan CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) memberikan prediksi yang tepat antara 

hubungan risiko sebuah aset dan tingkat harapan pengembalian (expected 

return) meskipun belum dapat dibuktikan secara empiris ( Bodie, 2005). 

Investasi dalam bentuk portofolio saham tersebut merupakan salah satu pilihan 

dalam “ bermain “ di pasar modal. Sesuai dengan ungkapan “ jangan 

meletakkan semua telur dalam satu keranjang” maka pembentukan portofolio 

saham dimaksudkan untuk mengeliminir risiko yang tidak sistematis dari 

masing – masing saham pembentuk portofolio. Portofolio saham pada dasarnya 

merupakan bentuk investasi jangka pendek bagi investor sehingga dalam 

penyusunannya memerlukan analisis jangka pendek pula. Untuk menganalisis 

portofolio diperlukan sejumlah prosedur perhitungan melalui sejumlah data 

sebagai input tentang strukutur portofolio. 

           Pada penelitian ini penulis membahas portofolio yang memiliki tingkat 

keuntungan yang tinggi dengan risiko kecil serta meminimalkan risiko 

tersebut. Adapun saaham yang akan dianalisis untuk membentuk portofolio 
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optimal adalah saham yang termasuk dalam Indeks LQ45 periode 2012 – 2013. 

Saham pada LQ45 merupakan saham unggulan yang mempunyai likuiditas 

yang baik. Indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang 

paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu merupakan 

indikator likuidasi. Indeks LQ 45, menggunakan 45 saham yang terpilih 

berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan 

(setiap awal bulan Februari dan Agustus). 

Saham pada indeks LQ 45 harus memenuhi kriteria dan memiliki seleksi utama 

sebagai berikut : 

1. Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar reguler 

(rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2. Ranking berdasar kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 

12 bulan terakhir) 

3. Telah tercatat di BEJ minimum 3 bulan  

4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi 

dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler  

             Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu 

berubah. Saham – saham yang termasuk dalam LQ45 terus dipantau dan setiap 

6 bulan akan diadakan review. Saham pada indeks LQ45 mempunyai 

karakteristik sebagai barikut, saham dengan likuiditas kapitalisasi pasar yang 

tinggi, memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi, memiliki prospek 

pertumbuhan serta kondisi keuangan yang cukup baik, tidak fluktuatif dan 

secara obyektif telah diseleksi oleh BEI, dan merupakan saham yang aman 
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dimiliki karena fundamental kinerja saham yang bagus sehingga dari sisi risiko 

kelompok saham LQ45 memiliki risiko terendah dibandingkan saham – saham 

lain. Fluktuatif harga pada pada kelompok saham LQ45 cenderung smooth 

menjadika return dari capital gain tidak setinggi kelompok saham lainnya. 

     Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan membahas masalah portofolio saham sebab hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi investor untuk membantu pengambilan keputusan dalam 

melakukan investasi maka peneliti melakukan pembahasan dalam skripsi yang 

penulis susun dengan judul “ PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM 

INDEKS LQ 45 TAHUN 2012 – 2013 “. 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Saham – saham apa saja yang memiliki resiko rendah dan memiliki return 

tinggi pada periode Agustus 2012 sampai Juli 2013 ? 

2. Kelompok saham apa saja yang memiliki return pasar diatas return yang 

diharapkan dan resiko pasar pada periode Agustus 2012 sampai Juli 2013 ? 

  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian yang penulis lakukan disesuaikan dengan rumusan 

masalah yang penulis bahas dalam bab sebelumnya. Tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut. 
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a. Untuk mengetahui saham – saham apa saja yang memiliki resiko rendah dan 

memiliki return tinggi pada periode Agustus 2012 sampai juli 2013. 

b. Untuk mengetahui Kelompok saham apa saja yang memiliki return 

diatas return bebas resiko dan resiko pasar pada periode Agustus 2012 

sampai Juli  2013 ? 

2. Manfaat Penelitian 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang 

berkepentingan terutama bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi 

pada pasar modal. Beberapa manfaat penelitian ini antara lain : 

a. Bagi investor dapat memberikan manfaat dan kegunaan membantu proses 

pengambilan keputusan dalam melakukan investasi portofolio saham di 

pasar modal khususnya bagi kelompok saham LQ 45. 

b. Bagi lembaga pendidikan kiranya dapat memberikan kontribusi 

perkembangan ilmu terutama bidang manajemen investasi. 

c. Bagi BEI untuk meningkatkan kinerja bursa. 

 

 

 

 

 

 


