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II. LANDASAN TEORI

2.1 Investasi

Setiap orang dihadapkan pada berbagai pilihan dalam menentukan proporsi dana

atau sumberdaya yang mereka miliki untuk konsumsi saat ini dan di masa datang.

Menurut Halim (2003) investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Menurut

Jogiyanto (2000) investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan

didalam produksi yang efisienselama periode waktu yang tertentu. Seorang

investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh

keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang

akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi

tersebut. (Tandelilin, 2010).

Investasi dapat berkaitan dengan penanaman sejumlah dana pada aset real seperti:

tanah, emas, bangunan dan aset real lainnya atau pada aset financial seperti:

deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Pihak-pihak yang

melakukan kegiatan investasi tersebut disebut investor. Tujuan investasi yaitu

untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah
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kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini

ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang.

Menurut Tandelilim (2001) pada umumnya investor digolongkan menjadi dua,

yaitu investor individual yang terdiri dari individu-individu yang melakukan

aktivitas investasi dan investor institusional yang biasanya terdiri dari perusahaan-

perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan-

pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Dasar keputusan

dari investor untuk melakukan investasi adalah tingkat return yang diharapkan,

tingkat risiko yang diterima dan hubungan antara return dan risiko.

Sesuatu hal yang sangat wajar bila seorang investor menuntut tingkat return yang

maksimal dari investasi yang dilakukannya. Semakin besar risiko, maka semakin

besar pula tingkat return yang diharapkan. Hubungan tingkat risiko dan return

yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah atau linier. Artinya,

semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas

aset tersebut, dan demikian sebaliknya. Hal yang paling mendasar yang harus

diketahui oleh seorang investor adalah adanya risiko yang selalu mengikuti return

(trade off return and risk). Adapun pengertian dari masing-masing adalah:

1. Return atau yang disebut imbal hasil yaitu hasil yang diperoleh dari suatu

investasi. Return ini dapat berupa return realisasi/imbal hasil yang sudah

terjadi atau return ekspetasi yang terjadi dimasa mendatang. Return ini

biasanya berupa bunga, capital gain dan dividen.

2. Risk adalah peluang tidak tercapainya salah satu tujuan investasi karena adanya

ketidakpastian dari waktu ke waktu. Risiko ini ada dua yaitu risiko sistematis
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(risiko pasar) dan risiko tidak sistematis (risiko yang timbul dari kebijakan

perusahaan).

3. Antara return dan risk terdapat hubungan yang searah artinya semakin besar

risiko yang ditanggung semakin besar pula tingkat return yang

diharapkan.Menurut Husnan (2003) proses investasi menunjukkan bagaimana

seorang investor membuat keputusan investasi pada efek-efek yang biasa

dipasarkan, dan kapan dilakukan. Untuk mengambil keputusan tersebut

dilakukan langkah-langkah (Tandelilin, 2010):

1. Penentuan Tujuan Berinvestasi

Dalam proses keputusan investasi adalah penentuan tujuan investasi yang akan

dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung

pada investor yang membuat keputusan tersebut. Misalnya, lembaga dana pensiun

yang bertujuan untuk memperoleh dana pensiun nasabahnya dimasa depan

mungkin akan memilih investasi pada portofolio reksadana. Sedangkan bagi

institusi penyimpan dana seperti bank, mempunyai tujuan untuk memperoleh

return yang lebih tinggi diatas biaya investasi yang dikeluarkan.

2. Penentuan Kebijakan Investasi

Langkah ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan

investasi yang telah ditetapkan. Langkah ini dimulai dengan penentuan keputusan

alokasi aset (asset allocation decision). Keputusan ini menyangkut pendistibusian

dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia (saham, obligasi, real

estate ataupun sekuritas luar negeri). Investor juga harus memperhatikan berbagai

batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi seperti seberapa besar dana yang
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dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut serta beban pajak dan pelaporan

yang harus ditanggung.

3. Pemilihan Strategi Portofolio

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua langkah sebelumnya.

Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan

strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan

informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari

kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas

investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Asumsi

strategi pasif ini adalah semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan

direfleksikan pada harga saham. Dengan strategi aktif, investor berusaha

mengidentifikasi saham-saham yang dipertimbangkan akan bagus dimasa

mendatang.

4. Pemilihan Aset

Langkah ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukan

dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio

yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi

dengan tingkat risiko tertentu atau menawarkan return diharapkan tertentu dengan

tingkat risiko terendah.

5. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Portofolio

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari proses keputusan investasi. Langkah

pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan

pembanding hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui
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proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap

indeks portofolio pasar, untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang

telah ditentukan dibandingkan dengan kinerja portofolio lainnya (portofolio

pasar).

2.2 Pasar Modal

2.2.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya

memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi (Tandelilin,

2010). Sedangakan tempat dimana terjadinya jual-beli disebut bursa efek. Oleh

karena itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Pengertian

pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi,

termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara

dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam

arti sempit pasar modal adalahsuatupasar (tempat, berupagedung) yang

disiapkangunamemperdagangkansaham-saham, obligasi-obligasi,

danjenissuratberhargalainnyadenganmemakaijasaparaperantarapedagangefek

(Sunariyah, 2000).
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2.2.2 Jenis Pasar Modal

Menurut Sunariyah (2000) jenis-jenis pasar modal dibagi menjadi 4 (empat),

yaitu:

1. Pasar Perdana (Primary Market)

Penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada

investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum

saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham pada pasar

perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang akan going

public (emiten) berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang

bersangkutan.

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana.

Harga saham di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara

pembeli dan penjual.

3. Pasar Ketiga (Third Market)

Tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa (Over The Counter

Market).

4. Pasar Keempat (Fourth Market)

Perdagangan efek antar investor atau pengalihan saham dari satu pemegang

saham kepemegang lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Namun,

dalam pembahasan ini digunakan data-data dari perusahaan yang listing di

bursa, sehingga hanya menggunakan 2 (dua) jenis pasar modal yaitu : pasar

perdana dan pasar sekunder.
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2.2.3 Peranan Pasar Modal

Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian.

Peranan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasar modal merupakan tempat pengalokasian dana secara efisien. Investor

dapat membeli efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya,

perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menawarkan instrument atau

efek di dalam pasar modal.

2. Pasar modal merupakan alternative investasi dengan memberikan keuntungan

dan risiko tertentu.

3. Keberadaan pasar modal memungkinkan para investor untuk bisa ikut memiliki

perusahaan yang sehat dan berprospek baik, misalnya melalui kepemilikan

saham.

4. Pasar modal mendorong pelaksanaan manajemen perusahaan secara lebih

profesional, transparan, efisien, dan berorientasi pada keuntungan. Hal ini

dilakukan untuk menarik para investor agar bersedia menanamkan modalnya.

5. Pasar modal dapat meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. Perusahaan-

perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga mendorong

perusahaan lebih maju. Selanjutnya, kesempatan kerja semakin banyak,

peningkatan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat.
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2.3 Saham

Pasar merupakan sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Seperti pasar

tradisional yang memperdagangkan aneka jenis barang kebutuhan seperti beras,

minyak goreng, sayuran, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pasar modal juga

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bedanya, adalah di pasar

tradisional menjual kebutuhan sehari-hari dan terjadi pertemuan atau transaksi

secara langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan dipasar modal yang

diperdagangkan berupa sertifikat kepemilikan status perusahaan. Sertifikat-

sertifikat itulah yang disebut saham.Saham adalah surat bukti kepemilikan atas

suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) (Habib, 2008).

Menurut Fahmi (2012) saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai

nominal, nama perusahaan, disertai dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan

kepada setiap pemegangnya. Sedangkan menurut Thian Hin (2001) saham yaitu

surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan terhadap

suatu perusahaan. Saham merupakan salah satu sekuritas yang relatif sering

menjadi pilihan untuk investasi. Saham dapat diartikan klaim atas pendapatan

yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan aset bisnis atau perusahaan (Manurung

dan Adler, 2009). Dari hasil jual-beli saham, investor mendapatkan keuntungan

berupa capital gain/loss. Investor juga memperoleh keuntungan berupa dividen

dengan menanamkan dana pada suatu sekuritas dalam rentang waktu yang relatif

lebih lama dibandingkan investasi untuk tujuan jual-beli saham.Capital

gain/lossdan dividen umumnya disebut sebagai return atau tingkat pengembalian

atas suatu investasi.
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Di pasar, harga saham cenderung fluktuatif mengikuti kondisi perekonomian dan

permintaan akan suatu saham.Bermain dipasar modal memerlukan kemampuan

dalam meminimalisasi kemungkinan risiko yang dihadapi dan sensitivitas

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada sekuritas yang menjadi tujuan

investasi. Diversifikasi membantu investor dalam menyebar peluang risiko pada

berbagai aset (Bangun, dkk, 2012). Jenis saham antara lain:

1. Saham Biasa

Saham biasa adalah saham yang tidak meperoleh hak istimewa. Pemegang

saham biasanya memperoleh dividen sepanjang perseroan memperoleh

keuntungan (Gitosudarno, 1999).

2. Saham Preferen

Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan obligasi.

Saham preferen adalah serupa dengan saham biasa karena merupakan ekuitas

yang menyatakan kepemilikan, membayar dividen, dan diterbitkan tanpa

tanggal jatuh tempo. Disisi lain, saham preferen juga serupa dengan obligasi

karena merupakan sekuritas yang menghasilkan pendapatan tetap dari dividen

tetapnya (Tandelilin, 2010).

Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan

terbatas. Wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa

pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Porsi

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanam di

perusahaan (Tjiptono, 2001).
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2.4 Portofolio

2.4.1 Pengertian portofolio

Portofolio adalah kumpulan saham/aset lain yang dimiliki oleh pemodal

perorangan ataulembaga. Menurut Habib (2008) portofolio merupakan kumpulan

suatu aset yang jumlahnya lebih dari satu aset. Portofolio mempelajari bagaimana

investasi pada surat-surat berharga. Umumnya investor memilih untuk memiliki

berbagai jenis surat berharga sehingga mereka dikatakan membentuk portofolio.

Dengan kata lain, jika investor memiliki 10 jenis saham maka, maka mereka

dikatakan memiliki portofolio investasi yang terdiri dari 10 jenis saham. (Husnan,

1996). Portofolio adalah kombinasi dari berbagai saham untuk mendapatkan

keuntungan maksimum (Jogiyanto, 2003).

Dari penelitian diatas, portofolio merupakan beberapa alternatif kesempatan

investasi dengan melakukan kombinasi yang dapat memberikan pilihan tingkat

keuntungan yang lebih tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Pada kenyatannya

para investor sering melakukan diversifikasi dalam investasi mereka, yaitu

mengkombinasikan berbagai sekuritas atau mereka membentuk portofolio. Tujuan

dari portofolio adalah mencari kombinasi optimum dari berbagai sekuritas untuk

memperoleh tingkat keuntungan maksimum.

2.4.2 Proses Investasi Portofolio

Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya investor melakukan

investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih. Seberapa banyak

investasi tersebut dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah
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yang dilakukan untuk mengambil keputusan tersebut sebagai berikut (Husnan,

1998) :

1. Menentukan Kebijakan Investasi

Pemodal menentukan tujuan investasi dilakukan dan berapa banyak investasi

yang dilakukan.

2. Analisis Sekuritas

Melakukan analisis terhadap individual ataupun kelompok sekuritas, baik

secara teknikal ataupun dengan analisis fundamental. Dalam analisis teknikal

menggunakan data perubahan harga masa lalu sedangkan untuk analisis

fundamental berupaya mengidentifikasi prospek perusahaan.

3. Pembentukan Portofolio

Mengidentifikasi sekuritas mana yang dipilih dan menentukan proporsi dana

yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas.

4. Melakukan Revisi Portofolio

Merupakan pengulangan ketiga pada langkah sebelumnya, artinya jika

portofolio yang dimilikinya kurang optimal atau tidak sesuai dengan preferensi

risiko, maka pemodal dapat melakukan perubahan terhadap sekuritas yang

dimiliknya.

5. Evaluasi Kinerja Portofolio

Pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio, baik tingkat

keuntungan maupun tingkat risiko yang ditanggung.
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2.4.3 Return dan Risk Portofolio

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa

melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan

salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan

imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang

dilakukannya (Tandelilin, 2010).Dalam penilaian portofolio ada dua hal yang

harus dipertimbangkan sebelum investor mengambil keputusan investasi yaitu:

Expected return (tingkat keuntungan yang diharapkan) dan risk (risiko)

(Jogiyanto, 2000).

2.4.3.1 Return Portofolio

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return saham merupakan

salah satu faktor yang digunakan dalam mengukur kinerja saham suatu

perusahaan. Return saham ini juga berguna sebagai dasar penentuan return

ekspektasi (expected return) dan risiko dimasa mendatang. Returnsuatu portofolio

terdiri dari 2 yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspektasi

(expected return) (Jogiyanto, 2000).

a. Return realisasi

Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi. Return realisasi dihitung

menggunakan data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja

perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risikodimasa mendatang.

Return realisasi merupakan rata-rata tertimbang dari return-return realisasi tiap-

tiap sekuritas tunggal, didalam portofolio return realisasi portofolio dapat

dinyatakan secara matematis sebagai berikut :
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= −

Keterangan :

Rit =Tingkat pengembalian ( return ) saham

Pit = Harga saham pada periode t

Pit-1 = Harga saham pada periode sebelumnya t-1

Sumber : (Jogiyanto, 2003)

b. Return ekspektasi

Return ekspektasi (expected return) yaitu return yang diharapkan di masa

mendatang dan masih bersifat tidak pasti. Return ekspektasi merupakan rata-rata

tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal didalam

portofolio. Return ekspektasi portofolio dapat dinyatakan secara matematik

sebagai berikut:

E (Rᵢ) = ∑
Keterangan :

E(Rᵢ) = Nilai ekspektasian

= Return aktiva ke-I pada periode ke-t

n = jumlah dari observasi data historis

Sumber : (Jogiyanto, 2000)
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2.4.3.2 Risk portofolio

Risiko adalah kemungkinan terjadinya return aktual dengan return yang

diharapkan (Tandelilin, 2010).  Ketidakpastian dari return yang akan diperoleh

itulah yang dinamakan risiko, dimana tingkat keuntungan dan risiko adalah dua

hal yang terpisah. Dalam teori portofolio modern telah diperkenalkan bahwa

risiko investasi total dapat dipisahkan menjadi dua jenis risiko, atas dasar apakah

suatu jenis risiko tertentu dapat dihilangkan dengan diversifikasi, atau tidak.

Kedua jenis risiko tersebut adalah risiko sistematis dan risiko tidak sistematis

(Tandelilin, 2010).

1. Risiko Sistematis (systematic risk)

Risiko sistematis dikenal juga dengan risiko pasar, beberapa penulis menyebut

sebagai risiko umum (general risk), merupakan risiko yang berkaitan dengan

perubahan yang terjadi dipasar secara keseluruhan. Dengan kata lain, risiko

sistematis merupakan risiko yang tidak dapat didiversifikasi.

2. Risiko Tidak Sistematis (unsystematic risk)

Risiko tidak sistematis adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar

secara keseluruhan. Risiko ini bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi

aset dalam portofolio.

Risiko dapat dibagi menjadi tiga, apabila risiko dikaitkan dengan preferensi

investor terhadap risiko, yaitu (Halim, 2005):



23

a. Investor yang menyukai risiko (risk seeker), merupakan investor yang apabila

dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian

yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil

investasi dengan risiko yang lebih tinggi. Biasanya investor jenis ini bersikap

agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi karena tahu bahwa

hubungan tingkat pengembalian dan risiko adalah positif.

b. Investor yang tidak menyukai risiko atau penghindar risiko (risk averter),

adalah investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang

memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda,

maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih rendah.

Biasanya investor jenis ini cenderung mempertimbangkan keputusan

investasinya secara matang dan terencana.

c. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutral) merupakan risiko yang akan

meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan

risiko. Investor jenis ini umumnya cukup fleksibel dan bersikap hati-hati dalam

mengambil keputusan investasi.

2.5 Portofolio Efisien dan Portofolio Efektif

Portofolio efesien yaitu portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu

dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan keuntungan tertinggi. Adapun

penjelasan dapat dilihat pada gambar 2.1
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Gambar 2.1 Portofolio Efisien

Sumber: J. Fred Weston & Thomas E.Copeland

Portofolio efektif yaitu portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertinggi

dengan risiko tertentu. Gambar portofolio efektif dapat dilihat pada gambar 2.2
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Gambar 2.2 Portofolio Efektif

Sumber: J. Fred Weston & Thomas E.Copeland

2.6 Indeks LQ 45

Indeks LQ 45 teridiri dari 45 saham yang memiliki likuiditas (liquid) tinggi dan

kapitalisasi pasar yang besar serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria

pemilihan. Indeks LQ 45 ini dibuat dan diterbitakan oleh Bursa Efek Indonesia.

Menurut Tandelilin (2010) adapun kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih

ke-45 saham yang masuk dalam Indeks LQ 45 sebagai berikut:

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham dipasar reguler

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

2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama

12 bulan terakhir).
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3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan.

4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi dan jumlah

hari transaksi dipasar reguler.

Faktor – faktor yang berperan dalam pergerakan indeks LQ 45, yaitu :

a. Tingkat suku bunga SBI sebagai dasar portofolio investasi di pasar keuangan

Indonesia.

b. Tingkat toleransi investor terhadap risiko.

c. Saham – saham penggerak indeks yang merupakan saham berkapitalisasi di

BEI.

2.7 Pengertian Bank

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam

perekonomian suatu negara. Bank berasal dari bahasa Itali yaitu “Banca” yang

berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah

lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan

untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes

atau yang dikenal sebagai banknote. Menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun

1998, mengatakan bahwa Bank adalah Lembaga keuangan yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkan kepada masyarakat

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun jenis-jenis bank

sebagai berikut :

1. Bank Sentral, yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan

logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan

mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau
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keduanya.

2. Bank Umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau

menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat

memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil

(sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun

dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga

memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan (Ismail, 2010). Fungsi

bank di Indonesia berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 adalah:

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat.Bankbertugas

mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam

rekening koran atau giro.

b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi

masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

2.8 Capital Asset Pricing Model

Capital Asset Pricing Model (CAPM) adalah suatu landasan antara return dan

beta, diperkenalkan secara terpisah oleh William F. Sharpe (1964), dan Mossin

(1969). CAPM digunakan oleh investor untuk mengestimasi return suatu
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sekuritas. Saat ini banyak pihak yang telah memodifikasi penggunaan CAPM. Hal

ini didasarkan alasan yang kuat, seperti kondisi pasar sekuritas yang berlaku, dan

lain-lain. Menurut William F. Sharpe (2005) CAPM merupakan model penetapan

harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas

tertentu adalah fungsi linier positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan

return portofolio pasarnya.

Tingkat keuntungan suatu asset atau saham setara dengan tingkat keuntungan

bebas risiko ditambah risiko premium. Risiko premium adalah jumlah diatas

tingkat bebas risiko yang dicari investor sebelum investor menaruh uang dalam

asset beresiko. Menggunakan CAPM sebagai alat analisis portofolio harus

memperhatikan indeks pasar yang benar-benar sesuai mewakili portofolio pasar

sesungguhnya. Dalam praktiknya, kondisi yang bisa selalu menjadi kendala dalam

menggunakan CAPM. Expected return diukur dengan mempertimbangkan return

pasar dan suku bunga bebas resiko. Model CAPM yang digunakan sebagai dasar

perhitungan expected return adalah sebagai berikut : (Jogiyanto, 2003)

E(Ri) = R1 + β (Rm – rf)

Keterangan :

Rf = Tingkat bunga bebas risiko (risk free rate)

Rm = return pasar

Β = beta masing – masing saham yang dihitung dengan menggunakan

interpolasi dengan menggunakan data return harian.
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Return saham harian dan return pasar harian dihitung berdasarkan formula

tradisional, yaitu presentase selisih dari nilai periode t terhadap nilai periode t-1

dibagi nilai periode t-1 dan hasilnya dikalikan dengan seratus persen.

2.9 Penelitian Terdahulu

1. Selvy Astuti Rahayu (2010) meneliti tentang “Analisis Investasi Dalam

Pembentukan Portofolio Efisien (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia

2010:01-2012:07)” menunjukan bahwa komposisi saham-saham LQ-45 yang

dibagi dalam beberapa sektor terseleksi dalam membentuk portofolio efisien

tidak terdistribusi secara merata kepada setiap sector pembentuk portofolio

efisien. Dari 30 saham-saham yang terbagi dalam 9 sektor terseleksi, hanya 5

sektor yang terseleksi menjadi kandidat portofolio efisien, yakni Sector

Customer Goods, Sector Infrastructure, Sector Basic and Chemical, Sector

Trade dan Sektor Finance dengan total risiko yang terbentuk oleh ke-5 sektor

tersebut sebesar 1,26% per bulan. Sedangkan return portofolio efisien yang

terbentuk adalah sebesar1,87% per bulan. Portofolio Optimal yang terbentuk

dari ke-15 saham terpilih yakni saham dengan kode emiten JSMR, UNVR,

KLBF, GGRM, BBNI, INTP, BBCA, SMGR, BMRI, INDF, BDMN, UNTR,

BBRI, PGAS, dan TLKM dengan total risiko yang terbentuk dari ke-15

saham terpilih adalah sebesar1,18% per bulan dengan return sebesar2,57%

per bulan.

2. Simamora (2007) dalam thesisnya yang berjudul “Analisis Portofolio Efisien

pada Saham-saham yang Bertahan pada Indeks LQ-45 Selama 5 tahun”
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mendapatkan kesimpulan bahwa dalam 45 saham pembentuk indeks LQ45

selama 5 tahun (2001-2005) hanya 20 saham yang selalu bertahan pada

indeks LQ45. Dan dari 20 saham tersebut hanya 7 saham yang memberikan

kontribusi dalam pementukan portofolio optimum. Risiko yang dibentuk oleh

tujuh saham tersebut sebesar 0,003147 sedangkan return portofolio optimum

adalah sebesar 0,035142.

3. Nasika Elvira, Suhadak, NengahSudjana (2012) dengan jurnal yang berjudul

”Analisis Portofolio Menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Untuk Penetapan Kelompok Saham-Saham Efisien (Studi Pada Seluruh

Saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-

2012)” mununjukkan bahwa Dari seluruh saham yang terdaftar di BEI tahun

2010-2012 terdapat 18 saham yang menjadi sampel penelitian. Rata-rata

tingkat pengembalian saham individu (Ri) dari saham perusahaan sampel

penelitian memiliki return yang positif. Hubungan yang positif terjadi pada

tingkat pengembalian yang diharapkan E(Ri) dan risiko (beta) karena besar

kecilnya tingkat pengembalian yang diharapkan E(Ri) tergantung pada besar

kecilnya risiko (beta) dari suatu saham. Hal tersebut ditunjukkan dengan garis

yang berbentuk linier pada Security Market Line (SML). Hasil analisis dalam

penelitian ini menunjukkan terdapat 12 saham yang efisien dan 6 saham yang

tidak efisien.

4. Susi Anggreyani (2013) meneliti tentang “Analisis Portofolio Saham yang

Optimal Pada Saham LQ 45 Menggunakan Indeks Beta” menyatakan bahwa

Tingkat keuntungan (return) dapat diperoleh dengan cara menggunakan beta

sekuritas dengan hasil return yang diperoleh rata-rata 0,0226399 dan risiko
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sekuritas individual 0,0106466 yang berarti pasar cukup bergairah. Tingkat

keuntungan (return) portofolio yang optimal dapat dilakukan dengan mencari

beta portofolio dengan menggunakan Indeks tunggal dan risiko sekuritas

saham individual. Nilai beta yang rendah menunjukkan bahwa risiko kecil,

jika return pasar mengalami kenaikan maka beta portofolio akan mengalami

kenaikan juga. Pada perhitungan menunjukkan hamper semua sampel masuk

dalam kandidat portofolio optimal. Menurut perhitungan ERB dan Ci

menghasilkan 23 saham yang memiliki ERB lebih besar daripada nilai Ci.


