
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latarbelakang Masalah 

 

 

Keberadaan pasar modal dalam hal ini Bursa Efek Indonesi (BEI) memberikan 

alternatif kepada masyarakat untuk berinvestasi. Investasi sendiri sebenarnya 

terdiri dari dua jenis yaitu investasi pada sektor riil dan investasi pada sektor 

keuangan. Investasi pada sektor riil dilakukan dengan membeli aset berwujud 

berupa tanah, gedung, dan kendaraan dengan risiko yang dihadapi bisa berupa 

tingginya biaya pemeliharaan. Investasi pada sektor keuangan dilakukan melalui 

aktivitas jual-beli saham, obligasi, dan surat berharga (sekuritas) lainnya yang 

biasanya dilakukan melalui pasar uang dan pasar modal. Risiko investasi pada 

sektor keuangan adalah ketidakstabilan perekonomian dan ketidakpastian 

peraturan dan perundang-undangan.  

Ditinjau dari sisi investor, pada umumnya tujuan investor berinvestasi di pasar 

modal pasti mengharapkan tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan yang 

diperoleh di pasar modal dalam bentuk surat berharga khususnya saham lebih 

besar dibandingkan tingkat keuntungan di pasar uang yang ditanamkan dalam 

bentuk deposito (Suhadak dan Sudjana, 2012). Dilihat dari besarnya tingkat 

keuntungan, risiko yang diperoleh di pasar modal lebih besar dibandingkan risiko 

di pasar uang karena risiko yang besar akan menghasilkan keuntungan yang besar, 

sedangkan risiko yang kecil akan menghasilkan keuntungan yang kecil pula 



2 
 

(Husnan, 2005). Untuk meminimalkan risiko dalam investasi saham di pasar 

modal, pemodal dapat melakukan portofolio (diversifikasi) saham yaitu dengan 

melakukan investasi pada banyak saham sehingga risiko kerugian pada satu 

saham dapat ditutup dengan keuntungan pada saham yang lainnya.  

Risiko saham secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis 

(systematic risk) dan risiko tidak sistematis (unsystematic risk). Risiko tidak 

sistematis dapat dihindari melalui diversifikasi saham dengan membentuk 

portofolio optimal, sedangkan risiko sistematis tidak dapat dihindari (faktor-faktor 

makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan seperti keadaan 

ekonomi dan politik), (Brigham and Daves, 2004). 

Penentuan portofolio yang optimal merupakan sesuatu yang sangat  penting bagi 

kalangan investor institusional maupun investor individual.  Portofolio yang 

optimal akan menghasilkan return yang optimal dengan risiko tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Masalah yang sering terjadi adalah investor berhadapan dengan ketidakpastian 

ketika harus memilih saham-saham untuk dibentuk menjadi  portofolio 

pilihannya. Sudah pasti jawabannya adalah tergantung preferensi risiko para 

investor itu sendiri. Para investor berhadapan dengan  banyak kombinasi saham 

dalam portofolio. Pada akhirnya harus mengambil keputusan portofolio mana 

yang akan dipilih oleh investor. Seorang investor yang rasional, tentu akan 

memilih portofolio yang optimal (Jogiyanto, 2013). 

Untuk membentuk portofolio yang optimal, investor harus menentukan  portofolio 

yang efisien terlebih dahulu. Portofolio efisien adalah portofolio yang 
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menghasilkan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terendah, atau risiko 

tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi (Husnan, 2005). Portofolio optimal 

merupakan portofolio yang dipilih seseorang investor dari sekian banyak pilihan 

yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien (Tandelilin, 2001). 

Terdapat banyak metode untuk membentuk portofolio optimal. Penelitian ini 

menggunakan model indeks tunggal sebagai metode analisis pembentukan 

portofolio optimal. Jogiyanto (2013) menjelaskan bahwa model indeks tunggal 

didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah 

dengan indeks harga pasar. Saham-saham secara umum akan mengalami kenaikan 

harga jika indeks harga saham naik, demikian juga sebaliknya harga kebanyakan 

saham akan akan turun jika indeks harga saham turun. “Melalui model indeks 

tunggal bisa diredusir jumlah variabel yang perlu ditaksir, karena tidak perlu lagi 

ditaksir koefisien korelasi untuk menaksir deviasi standar portofolio” (Husnan, 

2005). Hal ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh model indeks tunggal 

dibandingkan model lainnya. 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, kebutuhan untuk 

memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai 

perkembangan bursa, juga semakin meningkat. Salah satu informasi yang 

diperlukan tersebut adalah indeks harga saham sebagai cerminan dari pergerakan 

harga saham. Indeks harga saham merupakan salah satu pedoman bagi investor 

dalam melakukan investasi di pasar modal khusunya saham.  

Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 12 jenis indeks harga saham, yang secara 

terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. Indeks – 
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indeks tersebut adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Sektoral, 

Indeks LQ45, Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Kompas100, Indeks BISNIS-27, 

Indeks PEFINDO25, Indeks SRI-Kehati, Indeks Papan Utama, Indeks Individual, 

dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).  

Studi dalam penelitian ini menggunakan saham-saham Indeks SRI-Kehati yang 

terdaftar di BEI selama periode Januari 2011 hingga Desember 2014. Untuk 

kalangan awam, sebagian investor dan pelaku bursa, nama Indeks SRI-Kehati 

memang belum sepopuler Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai indeks 

komposit, maupun indeks khusus lainnya semacam LQ45 (indeks 45 saham yang 

paling likuid) ataupun Jakarta Islamic Index yang merupakan indeks saham 

syariah.  Indeks SRI-Kehati merupakan indeks hasil kerja sama antara Bursa Efek 

Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Indeks ini 

dimaksudkan untuk memberikan tambahan pedoman investasi bagi investor yaitu 

dengan membuat suatu benchmark indeks baru yang secara khusus memuat 

emiten yang memiliki kinerja yang sangat baik dalam mendorong usaha-usaha 

berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial dan 

tata kelola perusahaan yang baik. Indeks SRI-Kehati juga merupakan indeks 

dengan pertumbuhan yang baik sehingga merupakan indeks yang memuat saham-

saham dengan pertumbuhan yang baik pula. Pertumbuhan Indeks SRI-Kehati 

meningkat sekitar 25% per tahun sejak pertama kali diluncurkan 

(www.detik.com). Pertumbuhan indeks sekitar 25% per tahun menunjukkan 

bahwa saham-saham dalam Indeks SRI-Kehati mempunyai kinerja yang cukup 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa saham-saham dalam Indeks SRI-Kehati 
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merupakan saham-saham yang cocok bagi investor yang hendak berinvetasi 

saham di pasar modal. 

Salah satu cara melihat kinerja indeks saham adalah dengan membandingkan 

kapitalisasi pasar dari tahun ke tahun. Jika kapitalisasi pasar  mengalami 

peningkatan yang konstan dari tahun ke tahun menandakan bahwa indeks saham 

tersebut memiliki kinerja yang baik dan juga sebaliknya. Berikut merupakan 

grafik perkembangan Indeks SRI-Kehati periode 2010-2014 : 

 

Sumber : www.markets.ft.com 

 

 

Gambar 1.1. Pertumbuhan Indeks saham SRI-Kehati Periode 2010 – 2014 

Mengacu pada Gambar 1.1., pergerakan indeks saham SRI-Kehati mengalami 

fluktuasi yang meningkat dari Januari 2010 sampai dengan Juli 2014. Tahun 

2010, 2011, dan 2012 Indeks SRI-Kehati meningkat sebesar 27,10%, 6,24%, dan 

16,19% secara beturut-turut. Tahun 2013 indeks ini mengalami penurunan sebesar 

1,76%. Setelah mengalami penurunan di tahun sebelumnya, Indeks SRI-Kehati 

http://www.markets.ft.com/
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mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2014 sebesar 27,09%. Ini 

membuktikan bahwa jual beli saham kini telah dapat dipercaya oleh masyarakat 

dan dijadikan salah satu pilihan utama dalam berinvestasi. 

Penelitian ini menggunakan saham yang terdapat pada Indeks SRI-Kehati, karena 

pertumbuhan Indeks SRI-Kehati meningkat dari tahun ke tahun saat indeks 

tersebut mulai dibentuk. Indeks SRI-Kehati juga beranggotakan emiten yang tidak 

hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga usaha yang berkelanjutan 

dan bertanggung jawab pada lingkungan hidup dan SDM.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pembentukan Portofolio Efisien pada Indeks SRI-Kehati di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2014”. 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Saham-saham SRI-Kehati apa saja yang layak masuk dalam pembentukan 

portofolio selama periode Januari 2011 – Desember 2014? 

2. Berapakah proporsi investasi masing-masing saham dari kombinasi 

portofolio efisien Indeks SRI-Kehati tahun 2011 sampai tahun 2014? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui saham-saham yang layak masuk dalam pembentukan 

portofolio selama periode Januari 2011 – Desember 2014. 

2. Untuk menentukan investasi portofolio yang paling baik berdasarkan 

model indeks tunggal.  

3. Untuk mengetahui proporsi investasi masing-masing saham dari 

kombinasi portofolio efisien pada saham – saham yang termasuk dalam 

Indeks SRI-Kehati tahun 2011 sampai tahun 2014. 

 

 

1.3.2. Manfaat  Penelitian 

 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai media implementasi teori-teori 

portofolio. 

2. Sebagai tambahan wawasan informasi tentang investasi di pasar modal; 

khususnya validitas saham SRI-Kehati dalam pembentukan portofolio 

yang efisien. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi investor untuk 

menanamkan dananya di pasar modal, khususnya dalam analisis untuk 

pembentukan portofolio untuk investasi yang efisien. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

Setiap investor selalu mengharapkan return dari investasi yang mereka lakukan. 

Pada sisi lain, risiko selalu melekat dan berkorelasi positif dengan return yang 

diharapkan investor. Jogiyanto (2013) menjelaskan bahwa return dan risiko 

merupakan dua hal yang tidak terpisah, karena pertimbangan suatu investasi 

merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Return dan risiko mempunyai 

hubungan yang positif, semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar 

return yang dikompensasikan. Adanya risiko dalam investasi membuat investor 

harus melakukan cara- cara yang tepat untuk meminimalisasi risiko yang mungkin 

terjadi. Investor tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi 

yang dilakukannya. Oleh karenanya, investor harus melakukan diversifikasi untuk 

mengurangi risiko yang ada. Diversifikasi ini dilakukan dengan 

mengkombinasikan berbagai sekuritas dalam investasinya (membentuk 

portofolio). 

 Setiap investor tidak berhenti pada diversifikasi dengan pembentukan portofolio 

untuk mengurangi risiko yang ada. Mereka juga menginginkan return yang 

optimal dari investasi yang dilakukan. Dalam portofolio terdapat banyak 

kombinasi saham yang dapat dipilih oleh seorang investor. Seorang investor yang 

rasional, tentu akan memilih portofolio yang optimal (Jogiyanto, 2013). Untuk 

menentukan portofolio yang optimal, yang pertama kali dilakukan adalah 

menentukan portofolio yang efisien. Setelah diketahui portofolio yang efisien, 

kemudian dibentuk portofolio optimal untuk menjadi portofolio yang terbaik. 
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Penelitian ini menggunakan model indeks tunggal untuk membentuk portofolio 

yang optimal. Untuk menilai suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam 

portofolio optimal sesuai dengan model indeks tunggal adalah dengan 

membandingkan Excess Return to Beta ( ERB ) dengan Cut–Off-rate (Ci) dari 

masing-masing saham tersebut. Nilai Ci terbesar merupakan cut-off point (C*) 

batas saham dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Saham yang memiliki nilai 

ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB di titik C* dapat dijadikan kandidat 

portofolio optimal (Jogiyanto, 2013). 

Bursa Efek Indonesia memiliki 12 indeks harga saham yang menjadi titik acuan 

bagi investor dalam berinvestasi, salah satunya adalah Indeks SRI-Kehati. Sejak 8 

Juni 2009, Yayasan Kehati bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 

meluncurkan Indeks SRI-Kehati yang mengacu pada tata cara Sustainable and 

Responsible Investment (SRI) dengan nama Indeks SRI-Kehati. Tujuan 

dibentuknya indeks ini adalah untuk memberikan informasi secara terbuka kepada 

masyarakat luas mengenai ciri dari perusahaan terpilih pada Indeks SRI-Kehati 

yang dianggap 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. Dengan latar belakang tersebut 

peneliti menggunakan Indeks SRI-Kehati sebagai objek dari penetian ini. 
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Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Penulisan 
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