
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan peradaban dunia dewasa ini antara lain ditandai oleh 

semakin pentingnya peranan pasar modal sebagai sarana pengelolaan 

sumber pembiayaan pembangunan bagi sebuah negara, baik negara 

maju maupun negara berkembang. Setiap negara membutuhkan modal 

untuk membiayai pembangunannya diberbagai bidang yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara berkembang sering kali 

mengalami masalah dalam pembentukan modalnya. Kesulitan tersebut 

antara lain disebabkan oleh rendahnya investasi yang dilakukan. Untuk 

mengatasi hal tersebut, negara berkembang dapat mengupayakan 

pembiayaan pembangunan melalui perolehan dana segar dari 

masyarakat investor melalui pasar modal.  

Awalnya, negara hanya mengandalkan pinjaman dari luar negeri 

dan kredit perbankan. Pinjaman luar negeri memiliki sisi positif dari 

segi hubungan bilateral dan ekonomi tetapi, pinjaman luar negeri juga 

memiliki sisi negatif. Pada saat suatu negara tidak mau 

memberlakukan pinjaman lunak, maka ketika pinjaman itu dilakukan, 

pengembalian akan menjadi semakin memberatkan negara yang 

meminjam dana, karena bunga yang harus dibayar juga tinggi. Apabila 



ini terus berlanjut bukan tidak mungkin suatu negara akan terperosok 

kedalam jurang kehancuran. Pengalaman Indonesia tahun 1998 adalah 

contoh konkret yang tidak boleh terulang kembali.  

Untuk mengatasi masalah keuangan negara yang semakin 

mengguncang, maka dibentuklah pasar modal sebagai alternatif untuk 

memperoleh dana. Pemupukan dana melalui pasar modal jauh lebih 

aman jika dibandingkan dengan kredit perbankan dan pinjaman luar 

negeri. Pada pasar modal, dana dapat diperoleh hanya dengan 

menyertakan prospek yang baik. Tidak seperti halnya perbankan yang 

memerlukan agunan atau jaminan. Disisi lain risiko yang diakibatkan 

oleh pinjaman yang dilakukan dapat disebar hanya dengan memilih 

berbagai instrument investasi yang ada. 

Perkembangan pasar modal indonesia dilihat dari beberapa 

indikator menunjukkan perkembangan yang pesat dalam bebebrapa 

tahun terakhir. Dari sudut pandang perusahaan, keberadaan pasar 

modal membantu kebutuhan pendanaan jangka panjang melalui 

penerbitan perdana baik saham maupun obligasi. Terbukti dengan 

kinerja BEI sehingga tercatat sebagai bursa terbaik se-Asia Pasifik 

pada tahun 2010. Pasar modal merupakan salah satu jenis pasar konkrit 

maupun abstrak yang mempertemukan pihak-pihak yang saling 

berkepentingan yaitu pihak yang memerlukan dana (emiten) dengan 

pihak yang kelebihan dana (investor). Badan usaha sebagai emiten 



akan menjual efek yang diterbitkan untuk mendapatkan kebutuhan 

dananya. Sebaliknya bagi para investor, pasar modal merupakan 

altematif untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya, yaitu dengan 

membeli efek yang diterbitkan oleh para emiten di pasar modal. Salah 

satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham. 

Menerbitkan saham adalah salah satu sumber dana yang mudah dan 

murah karena dana perbankan yang dapat dipinjam jumlahnya terbatas 

dan persyaratannya cukup berat. Penjualan saham juga dapat mengikut 

sertakan masyarakat sebagai pemilik badan usaha dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keuntungan yang 

diperoleh dari penanaman modal dalam saham berupa dividen dan 

capital gain.  

Investasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu aset selama periode 

tertentu dengan harapan memperoleh penghasilan atau peningkatan 

investasi. Kegiatan investasi pada hakekatnya memiliki tujuan untuk 

memperoleh  keuntungan tertentu. Motif mencari keuntungan 

merupakan hal yang membedakan kegiatan investasi dengan kegiatan 

menabung adalah untuk perlindungan serta untuk memperoleh rasa 

aman melalui tindakan berjaga-jaga dengan mencadangkan sejumlah 

dana. Perilaku dan peranan para investor, baik investor lokal maupun 

asing di pasar modal akan mempengaruhi pergerakan harga saham - 

saham badan usaha. Terdepresiasinya nilai mata uang rupiah terhadap 



mata uang asing akan menyebabkan harga saham di pasar modal 

menjadi sangat murah bagi investor asing. 

Seorang investor dalam melakukan investasi pada saham di 

pasar modal bertujuan memperoleh tingkat pengembalian (return) 

berupa deviden dan capital gain. Investor yang rasional tentunya akan 

mengharapkan suatu tingkat pengembalian yang semakin tinggi dari 

investasi yang dilakukannya dengan mempertimbangkan risiko atau 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tingkat pengembalian 

yang akan diperoleh karena unsur ketidakpastian. Secara umum tingkat 

risiko dapat dikurangi dengan manggabungkan sekuritas (saham) 

tunggal kedalam bentuk portofolio. Suatu dana akan memiliki risiko 

yang lebih besar apabila diinvestasikan kedalam satu saham saja, 

namun risiko tersebut akan berkurang jika dalam bentuk portofolio, 

yaitu dengan cara melakukan diversifikasi atau menginvestasikan dana 

kedalam beberapa saham yang akan membentuk portofolio. Hal lain 

yang harus diperhatikan seorang investor adalah bagaimana 

menentukan jenis-jenis saham yang akan diinvestasikan nantinya. Hal 

ini dilakukan agar dana yang diinvestasikan kedalam saham tersebut 

tidak mengalami kerugian dikemudian hari. 

Banyaknya jumlah perusahaan yang listing di BEI, membuat 

para investor bingung untuk menentukan pilihan yang tepat, saham 

mana yang aman, terbaik dan layak untuk dibeli. Kebingungan tersebut 



dapat dipecahkan menggunakan analisis portofolio untuk menentukan 

return optimal pada risiko minimal. Salah satu metode analisis yang 

digunakan adalah Model Indeks Tunggal, dan saham –saham yang 

dimasukkan kedalam rangkaian portofolio merupakan saham – saham 

yang memiliki kinerja yang baik. 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Penentuan Portofolio Optimal Pada Saham – Saham 

Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Saham – saham  apa saja yang terbentuk dalam portofolio optimal 

pada periode Februari 2010 – Juli 2010 dan periode Agustus 2010 

– Januari 2011? 

2. Berapa besar tingkat risiko dan tingkat pengembalian dari 

portofolio optimal yang terbentuk pada periode Februari 2010 – 

Juli 2010 dan periode Agustus 2010 – Januari 2011? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, agar masalah tidak meluas maka penulis 

memberikan batasan sebagai berikut: 



1. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan yang tergolong pada 

saham – saham indeks LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia ( BEI )  pada periode Februari 2010 – Juli 2010 dan 

periode Agustus 2010 – Januari 2011 

2. Pengukuran tingkat bunga bebas risiko dalam perhitungan tingkat 

pengembalian (return) menggunakan tingkat suku bunga SBI 

berjangka 1 tahun.  

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks 

tunggal. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui saham indeks LQ 45 yang terbentuk dalam 

portofolio optimal pada periode periode Februari 2010 – Juli 

2010 dan periode Agustus 2010 – Januari 2011. 

b. Untuk mengetahui besar tingkat risiko dan tingkat 

pengembalian dari saham portofolio optimal yang terbentuk 

pada periode Februari 2010 – Juli 2010 dan periode Agustus 

2010 – Januari 2011. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 



a. Bagi investor dan calon investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor 

dan calon investor untuk mengambil keputusan investasi di 

pasar saham dengan memilih saham – saham yang tergolong 

dalam indeks LQ 45 dan yang termasuk dalam portofolio 

optimal guna mencapai keuntungan yang maksimal. Sekaligus 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

investasi di pasar modal. 

b.  Bagi Peneliti selanjutnya 

`Hasil penelitian ini merupakan sumbangan informasi yang 

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang 

bermanfaat guna mengembangkan penelitian berikutnya serta 

sebagai bahan pembanding bagi peneliti lain yang berhubungan 

dengan portofolio saham. 

 


