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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu instrumen perekonomian suatu negara adalah pasar modal 

maka tidak akan terlepas dari pengaruh yang berkembang baik dari 

lingkungan ekonomi mikro maupun lingkungan ekonomi makro. Pengaruh 

lingkungan ekonomi mikro yaitu peristiwa atau keadaan para emiten, seperti 

laporan kinerja, pembagian deviden, perubahan strategi para pemegang 

saham merupakan sumber informasi yang menarik bagi investor di pasar 

modal. Pengaruh lingkungan ekonomi makro, seperti kebijakan makro, 

kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun regulasi pemerintahan dalam 

sektor riil dan keuangan juga dapat mempengaruhi gejolak pasar.  

Pasar modal merupakan sarana yang dapat mengarahkan dana jangka 

panjang dari masyarakat untuk sektor-sektor produktif dan sangat efektif 

dalam rangka mempercepat pembangunan negara. Pasar modal  memiliki 

peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana pendanaan usaha dan sarana 

bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Pasar modal 

sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Melalui 

pasar modal masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing- masing instrumen. 
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Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami kemajuan yang 

sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja BEI terbukti mampu 

menjadi bursa terbaik se-Asia Pasifik tahun 2010. Pasar modal merupakan 

pasar konkrit maupun pasar abstrak yang mempertemukan pihak-pihak yang 

berkepentingan yaitu pihak yang memerlukan dana (emiten) dengan pihak 

yang kelebihan dana (investor). Badan usaha (emiten) akan menjual efek 

yang diterbitkan untuk mendapatkan kebutuhan dananya, sedangkan investor 

menginvestasikan dananya dengan membeli efek yang diterbitkan oleh para 

emiten di pasar modal.  

Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah 

saham. Dana perbankan yang dipinjamkan jumlahnya terbatas dan 

persyaratan cukup berat, maka alternatif pilihan adalah dengan menerbitkan 

saham yang memiliki sumber dana yang mudah dan murah. Masyarakat dapat 

ikut serta dalam melakukan penjualan saham sebagai pemilik badan usaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan melalui keuntungan yang diperoleh dari 

penanaman modal dalam saham yang berupa dividen dan  capital gain. 

Investasi merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setiap investor di 

pasar modal. Kondisi pasar modal dapat mempengaruhi investor dalam 

mengambil keputusan dengan mempertimbangkan informasi transaksi saham 

yang terdapat di bursa. Para investor akan mempertimbangkan keuntungan 

yang akan diterima dengan risiko yang akan dihadapi. Investor akan memilih 

tingkat keuntungan yang maksimal pada risiko tertentu atau mendapatkan 

tingkat keuntungan tertentu dengan risiko yang minimal. Sejauh mana 
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investor dapat menentukan pilihan, maka perlu strategi yang tepat dalam 

berinvestasi. Tujuan investasi dapat dicapai dengan cara pengambilan 

keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan ekspektasi return yang 

didapatkan dan juga risiko yang dihadapi.  

Investasi dalam bentuk saham diakui memang sangat menjanjikan dan 

memberi keuntungan yang lebih dibandingkan deposito. Terkaitdengan 

adanya riba yang masih menjadi perdebatan para ulama tentang halal dan 

haram, sebaiknya kita menghindari hal tersebut karena bersifat keragu-raguan 

didalamnya. Rambu-rambu investasi dalam islam yaitu investasi yang halal 

dan thayyib, dimana tidak ada unsur riba di dalamnya.   

Beragam produk dan layanan yang ditawarkan Ekonomi Islam telah 

meningkatkan gairah masyarakat serta pelaku usaha dan bisnis untuk 

memanfaatkan tawaran tersebut. Salah satunya adalah investasi syariah yang 

telah diakomodasi oleh pasar modal – sebagai salah satu instrumen 

berinvestasi – dalam bentuk indeks saham sesuai dengan prinsip 

syariah.JakartaIslamicIndex atau biasa disebut JII adalah salah satu index 

saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham 

untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII 

tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT 

Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT 

DIM).Pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor 

untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan 

manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan 
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investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses 

transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. 

Analisis terhadap saham-saham yang akan di investasikan sangat 

diperlukan agar dapat memperoleh hasil yang optimal terutama mengenai 

tingkat return  dan risk. Penelitian sebelumnya menghasilkan kesimpulan 

bahwa kinerja portofolio JII di nilai baik, maka penelitian ini menitik-

beratkan pada investasi saham-saham syariah. Analisis portofolio terhadap 

saham-saham syariah diperlukan oleh investor, sehingga dapat digunakan 

untuk menentukan return optimal pada risiko minimal. Metode indeks 

tunggal merupakan salah satu metode analisis yang dapat digunakan dalam 

menetukan portofolio optimal. Analisis tersebut akan memberikan informasi 

bagi investor untuk mengetahui saham-saham syariah yang masuk ke dalam 

rangkaian portofolio saham-saham yang memiliki kinerja yang baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Portofolio Optimal Pada Saham-Saham 

Syariah Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Saham-saham manakah yang dapat membentukportofolio optimal? 
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2. Berapa besar tingkat risiko dan tingkat pengembalian dari portofolio 

optimal yang terbentuk? 

C. Batasan Penelitian 

Penulismemberikan batasanpenelitian agar masalah tidak 

meluas,sebagai berikut: 

1. Data penelitian terbatas pada periode Juli-Desember 2010. 

2. Strategi portofolio yang digunakan strategi portofolio aktif, yaitu kegiatan 

penggunaan informasi yang tersedia dan teknik peramalan secara aktif 

untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. 

3. Metode yang digunakan  pada penelitian ini adalah model indeks tunggal.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui saham-saham yang terbentuk dalam portofolio 

optimal. 

b. Untuk mengetahui besar tingkat risiko dan tingkat pengembalian 

(return) dari portofolio optimal yang terbentuk. 
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2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Bagi emiten  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam melakukan evaluasi portofolio saham dan pembentukan 

portofolio saham yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. 

Pembentukan portofolio saham yang lebih optimal akan meningkatkan 

kinerja manajemen dalam memperoleh peluang untuk menarik investor 

dalam rangka menanamkan modal ke perusahaan. 

b. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

tambahan  dan metode alternatif  dalam berinvestasi di pasar modal, 

sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi dan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan risiko 

yang seminimal mungkin sesuai dengan harapan investor.  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini merupakan sumber informasi, serta dapat digunakan 

untuk menambah wawasan yang bermanfaat dalam melakukan 

penelitian selanjutnyayang berhubungan dengan pembentukan 

portofolio saham.  

 

 


