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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi merupakan pengorbanan sejumlah nilai pada saat ini dengan 

harapan memperoleh hasil (return) yang lebih besar dari pengorbanan tersebut di 

masa yang akan datang. Investasi berhubungan dengan ketidakpastian 

(uncertainty). Hampir di setiap investasi mengandung risiko (risk). Risiko 

berinvestasi muncul karena adanya ketidakpastian atas nilai investasi di masa 

datang (Rinayanti, 2009). 

Dewasa ini pasar modal menjadi salah satu sarana untuk berinvestasi yang 

cukup diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat bisnis. Hal ini disebabkan 

oleh kegiatan pasar modal yang semakin berkembang dan meningkatnya 

keinginan masyarakat bisnis untuk mencari alternatif sumber pembiayaan usaha 

selain bank. Investasi di pasar modal merupakan alternatif investasi yang 

menguntungkan. Akan tetapi, investasi dalam efek pasar modal mempunyai risiko 

yang lebih besar dibanding jika menempatkan dana dalam bentuk investasi 

perbankan (Rosdiana, 2011). 

Masyarakat Indonesia masih tergolong pada posisi risk neutral (investor 

yang netral terhadap risiko) atau bahkan cenderung risk averter (investor yang 

menghindari risiko). Sangat sedikit jumlah investor yang menjadi risk seeker 

(pencari risiko). Minat investor domestik masih sangat rendah bila dibandingkan 

dengan investor asing. Berdasarkan data Bapepam-LK, jumlah investor domestik 

hanya sekitar 0,2% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta warga. 
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Jumlah investor pasar modal domestik Indonesisa masih sangat kecil apabila 

dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Perbandingan jumlah 

pemodal terhadap penduduk di Singapura sekitar 30%, sedangkan Malaysia 

berbanding 12,8% (http://investasi.co.id/news, diakses 23 Februari 2012). 

Masalah pasar modal merupakan topik yang sangat menarik dan perlu 

terus dilakukan pengkajian ulang karena masalah ini relevan dengan kenyataan  

bahwa masyarakat saat ini mulai bergerak dari masyarakat yang berorientasi 

perbankan komersial menuju masyarakat yang berorientasi pasar modal. Minat 

masyarakat Indonesia di pasar modal makin besar karena tren saat ini sudah 

beralih dari saving society (masyarakat menabung) menjadi investing society 

(masyarakat berinvestasi). Semakin modern peradaban ekonomi suatu 

masyarakat, semakin membesarkan peran pasar modal seiring dengan semakin 

menurunkan peran perbankan komersial dalam menggerakkan dana masyarakat 

sebagai pemodal ke sektor produktif. Masyarakat yang semakin terdidik akan 

semakin tidak suka menanamkan dana di bank komersial karena bank komersial 

memberikan return yang relatif kecil (http://idsaham.com/news-saham, diakses 17 

November 2009).  

Pasar modal menyediakan banyak pilihan investasi. Salah satu jenis 

produk investasi di pasar modal yang menarik dan dapat direkomendasikan 

sebagai alternatif investasi terutama bagi calon investor adalah reksa dana. Reksa 

dana merupakan suatu wadah berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan 

dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan Manajer 

Investasi. Reksa dana merupakan pilihan tepat bagi investor untuk membantu 

memudahkan pengelolaan portofolio investasi karena dilakukan oleh pihak yang 



3 
 

kompeten, yaitu Manajer Investasi. Tujuan dari pengelolaan reksa dana adalah 

untuk membubarkan risiko investasi ke tingkat terkecil (Chen, 2009). 

Reksa dana merupakan wahana investasi yang bisa diandalkan tingkat 

return-nya. Reksa dana memberikan tingkat keuntungan yang nilainya cukup 

relatif menarik dan kompetitif dibandingkan bunga deposito perbankan yang 

cenderung semakin turun sehingga banyak penabung yang mencoba mengalihkan 

dananya ke instrumen investasi reksa dana yang masih relatif aman. Instrumen 

reksa dana yang ada di Indonesia terdiri atas berbagai pilihan yang karakteristik 

dan sifatnya sangat beragam sehingga memberikan keleluasaan bagi investor 

untuk memilih (Rinayanti, 2009). 

Semua bentuk investasi memiliki unsur ketidakpastian atau risiko. 

Masyarakat akan selalu dihadapkan pada berbagai pilihan mengenai cara 

menginvestasikan dana yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal, 

termasuk  investasi dalam bentuk reksa dana. Besarnya risiko dan tingkat 

keuntungan investasi memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi tingkat 

risiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula return yang diharapkan. Reksa 

dana saham memiliki tingkat return dan risiko yang paling tinggi bila 

dibandingkan dengan ketiga reksa dana lainnya, yaitu reksa dana pendapatan 

tetap, reksa dana pasar uang, dan reksa dana campuran. Hal ini berarti bahwa 

reksa dana saham berpotensi memberikan return yang tinggi karena sebagian 

besar dananya dikelola dalam bentuk saham (Eko, 2008).  

Seorang investor yang rasional akan memusatkan perhatiannya pada return 

tertinggi tingkat risiko tertentu, dan tingkat return tertentu dengan risiko yang 

rendah. Jika seorang investor menginginkan keuntungan yang optimal, investor 
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harus menentukan strategi yang baik. Semakin dewasa pengetahuan investor saat 

memilih investasi maka manajemen risiko yang dimiliknya semakin baik. Ketika 

kesadaran investasi semakin tinggi, investor dapat mulai berinvestasi di tingkat 

risiko yang terkendali dengan return yang optimal (www.investor.co.id, diakses 

13 November 2012). 

Teori portofolio mengenalkan adanya konsep portofolio efisien dan 

portofolio optimal. Portofolio efisien adalah portofolio yang menyediakan return 

maksimal bagi investor dengan tingkat risiko tertentu, atau portofolio yang 

menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Sedangkan portofolio 

optimal adalah portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang 

ada pada portofolio efisien. Suatu portofolio optimal juga sekaligus merupakan 

suatu portofolio efisien. Sedangkan suatu portofolio efisien belum tentu menjadi 

portofolio optimal (Hartono, 2008). 

Pembentukan portofolio dimaksudkan untuk melakukan diversifikasi 

investasi. Diversifikasi merupakan tindakan menyebar risiko, yaitu dengan 

menginvestasikan dana ke dalam berbagai instrumen investasi dengan harapan 

bahwa jika salah satu instrumen investasi mengalami kerugian maka keuntungan 

yang diperoleh di instrumen lainnya dapat menutupi kerugian tersebut. Kendala 

yang dihadapi adalah bagaimana cara memilih investasi yang tepat sesuai dengan 

kemampuan masing-masing investor karena tidak semua investor memiliki 

pengetahuan, dana, dan waktu yang sama untuk setiap pilihan investasi tersebut.  

Analisis tentang pembentukan portofolio yang optimal ditekankan kepada 

deskripsi secara sistematis tentang teori, model, dan interpretasi penelitian 

empiris. Penjelasan  tersebut   bertolak   belakang   dari  hasil  temuan  Markowitz 
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(1952) tentang teori seleksi portofolio. Saragih (2005) menekankan bahwa model 

yang didesain oleh Markowitz adalah model Single Period. Sharpe (1963) 

mengembangkan suatu teknik yang lebih sederhana dan membuat teori portofolio 

lebih aplikatif meskipun digunakan untuk mengelola sekuritas dalam jumlah besar 

yang dikenal dengan Single Index Model. Chen dan Pogue (1967) menggunakan 

beberapa model pengujian empiris dalam seleksi terhadap pembentukan portofolio 

yang optimal. Elton, Gruber, dan Padberg (1971; 1976-1978) menggunakan 

Single Index, Constant Correlation, dan Multi Group Model, yang kemudian 

dikembangkan pada tahun 1978 dengan lebih menyederhanakan teknik 

perhitungannya. Clarence (1984) menggunakan Single Index, Multi Index, dan 

Constant Correlation Model dalam pembentukan portofolio yang optimal. Elton 

dan Gruber (1986) mengembangkan Multi Periods dan Single Period dalam 

penentuan investasi yang optimal. Chamberlain, Cheung, dan Clarence (1990) 

menggunakan Multi Index Model dalam pembentukan portofolio yang optimal. 

Kathy Kam (2006) menggunakan Single Index, Coefficient Correlation, Multi 

Group, dan Multi Index Model, yang kemudian diperbandingkan dengan model 

seleksi portofolio yang lain, yaitu Geometric Mean Return, Safety First, 

Stochastic Dominance, Skewness and Portfolio Analysis, dan Value At Risk   

(Eko, 2008). 

Prosedur pembentukan portofolio optimal Single Index Model identik 

dengan Constant Correlation Model. Perbedaan terletak pada penentuan peringkat 

sekuritas kandidat portofolio optimal, dimana Single Index Model menggunakan 

excess return to beta (ERB) sedangkan Constant Correlation Model 

menggunakan excess return to standard deviation (ERS).  Model ini dipakai 
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untuk membentuk portofolio optimal dengan tahapan pengolahannya melalui 

pemeringkatan sekuritas dengan kriteria tertentu sampai dengan penemuan 

proporsi dana yang akan diinvestasikan pada setiap sekuritas yang terpilih. Single 

Index Model didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas akan 

berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Sedangkan Constant Correlation 

Model memperhatikan coeffisien of correlation setiap pasang sekuritas yang 

konstan.  Coeffisien of correlation menunjukkan besarnya hubungan pergerakan 

antara dua sekuritas terhadap masing-masing deviasinya (Sunarto, 2008). 

Penelitian portofolio optimal dengan Single Index Model dan Costant 

Correlation Model secara bersamaan pernah dilakukan oleh Riska Rosdiana 

(2011), Umanto Eko (2008), Rahayu Widyantini (2005), dan Dwi Kuntari Sunarto 

(1995). Peneliti menggunakan saham sebagai objek penelitian. Rahayu 

menyatakan bahwa portofolio optimal dengan Single Index Model memiliki 

kinerja yang lebih baik dibandingkan Constant Correlation Model. Sedangkan 

tiga penelitian lainnya menghasilkan kesimpulan sebaliknya. Hasil penelitian juga 

menggambarkan portofolio optimal dengan Single Index Model menghasilkan 

kombinasi lebih banyak saham daripada Constant Correlation Model dengan 

proporsi tertentu. Kesimpulan atas penelitian terdahulu  menunjukkan bahwa : 

1. tidak terdapat konsistensi return dan risiko portofolio optimal dengan Single 

Index Model dan Constant Correlation Model; 

2. terdapat konsistensi kombinasi saham portofolio optimal dengan Single Index 

Model dan Constant Correlation Model 

Bertitik tolak dari temuan para peneliti sebelumnya, dan perlunya analisis 

portofolio oleh investor atas penyertaan modal, penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian sejenis. Portofolio selalu menghadapi masalah penentuan komposisi 

dan proporsi antara berbagai instrumen investasi serta bagaimana pengukuran 

kinerjanya sebagai langkah terakhir. Portofolio optimal merupakan kondisi yang 

paling diinginkan oleh investor. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang bagaimana menyusun portofolio optimal dengan 

Single Index Model dan Constant Correlation Model pada reksa dana saham. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Investor yang rasional akan menginvestasikan dananya dengan memilih 

reksa dana saham yang optimal, yang memberikan return maksimal dengan risiko 

minimal. Strategi diversifikasi perlu dilakukan oleh investor untuk memperkecil 

bahkan menghindari risiko atas investasinya dengan membentuk portofolio 

optimal reksa dana saham yang terdiri dari atas reksa dana saham yang efisien. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kombinasi reksa dana saham pembentuk portofolio optimal? 

2. Bagaimana proporsi reksa dana saham pembentuk portofolio optimal? 

3. Bagaimana tingkat expected return portofolio optimal reksa dana saham? 

4. Bagaimana tingkat risiko portofolio optimal reksa dana saham?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada reksa dana saham yang 

terdaftar dan aktif secara kontinyu di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

Peneliti memfokuskan penelitian pembentukan portofolio optimal dengan dua 

metode, yaitu Single Index Model dan Constant Correlation Model. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Menganalisis kombinasi reksa dana saham pembentuk portofolio optimal  

2. Menganalisis proporsi reksa dana saham pembentuk portofolio optimal 

3. Menganalisis tingkat expected return portofolio optimal reksa dana saham 

4. Menganalisis tingkat risiko portofolio optimal reksa dana saham 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Dalam hal ini adalah para pengelola investasi, baik investor 

maupun Manajer Investasi. Secara rinci kegunaan penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori 

portofolio modern yang telah dikemukakan oleh Harry Markowitz. Teori 

portofolio yang dikemukakan Markowitz dikenal dengan model Markowitz, 

memberikan suatu cara bagaimana berinvestasi dengan efisien dan optimal, 

yaitu dengan membentuk portofolio optimal. Tujuan membentuk portofolio 

optimal adalah untuk memenuhi prinsip dalam berinvestasi, bagaimana 

memperoleh imbal hasil pada tingkat yang dikehendaki dengan risiko yang 

paling minimum. Pembuatan kerangka keputusan investasi sangat 

menentukan keberhasilan seorang investor dalam mengoptimalkan tingkat 

imbal hasil dan mengurangi sekecil mungkin risiko yang dihadapi atas 

penempatan investasi tertentu. 
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2. Manfaat Manajerial 

Penelitian dapat menjadi pedoman dalam melakukan analisis dan 

pengambilan keputusan investasi reksa dana saham di pasar modal bagi 

investor (termasuk calon investor). Investor perlu memahami konsep 

portofolio optimal untuk memaksimalkan return reksa dana saham yang 

diinginkan. Manajer Investasi juga merupakan salah satu pihak yang memiliki 

peranan penting dalam pengelolaan reksa dana saham. Manajer Investasi 

dapat memanfaatkan penelitian sebagai bentuk tanggung jawab atas dana 

investor yang berhasil dihimpun oleh perusahaan investasi. Manajer Investasi 

perlu untuk memaksimalkan kinerjanya melalui analisis portofolio optimal 

yang lebih mendalam.  


