
 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1  Konsep Teori 

  

Portofolio merupakan kombinasi atau gabungan atau sekumpulan aset, baik 

berupa aset rill maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Hakikat 

pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko dengan cara diversifikasi 

yaitu mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai alternatif investasi yang 

berkorelasi negatif. 

 

Manajemen portofolio mengenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai 

akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Konsep tersebut menyatakan 

bahwa jika dilakukan penambahan secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam 

portofolio maka manfaat pengurangan risiko akan semakin besar sampai pada titik 

tertentu dimana manfaat pengurangan tersebut mulai berkurang. Hal ini berarti 

bahwa semakin banyak jumlah yang dimasukkan kedalam portofolio maka 

semakin besar manfaat pengurangan risiko.  

 

Menurut Tandelilin (2001), konsep pengurangan risiko tersebut sejalan dengan 

law of large number dalam statistik, yang menyatakan semakin besar ukuran 

sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang 

diharapkan dari populasi. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko dalam 



portofolio akan mencapai titik puncaknya pada saat portofolio aset terdiri dari 

jumlah tertentu dan setelah itu manfaat pengurangan risiko tidak terasa lagi. Salah 

satu cara yang digunakan untuk menurunkan risiko perlu dilakukan diversifikasi. 

 

Portofolio saham pada dasarnya adalah memasukkan beberapa jenis saham dalam 

satu investasi dengan tujuan memperoleh karakteristik imbal hasil sesuai dengan 

tujuan investasi. Tujuan utama dari portofolio saham adalah meminimumkan 

risiko. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengkombinasikan saham-saham yang 

memiliki karakteristik tertentu sehingga terhadap satu kondisi tertentu akan 

bereaksi dalam arah yang berlawanan. Jika saham yang mempunyai 

kecenderungan untuk bergerak kearah yang berlawanan digabungkan dalam satu 

portofolio, maka risiko dari portofolio saham tersebut akan menjadi nol atau 

saling meniadakan. 

 

Pendekatan yang umumnya digunakan dalam membentuk dan mengelola 

portofolio ini adalah dengan pendekatan Markowitz. Teorinya yang dikenal 

dengan teori diversifikasi, maka investasi dapat meminimumkan risiko yang ada. 

Portofolio model ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan utamanya 

adalah portofolio mudah dibentuk agar sesuai dengan karakteristik investasi yang 

diinginkan dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kelemahan utamanya adalah 

portofolio ini hanya berguna dalam meminimumkan risiko dan mempertahankan 

nilai investasi secara nominal dan tidak secara riil. Artinya, daya beli dari uang 

yang diinvestasikan belum tentu sama setelah jangka waktu tertentu. 

 



Portofolio saham menyangkut identifikasi saham-saham mana yang akan dipilih 

dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing saham 

tersebut. Pada hakekatnya pembentukan portofolio adalah mengalokasikan dana 

pada berbagai alternatif investasi, sehingga risiko investasi secara keseluruhan 

akan dapat dikurangi.  

 

Diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko (risk averter), maka 

investor akan memilih portofolio efisien dari sejumlah portofolio yang : 

1. Menawarkan expektasi return maksimum untuk berbagai tingkat risiko. 

2. Menawarkan risiko minimum untuk berbagai tingkat expektasi return. 

 

Menghitung return yang diharapkan portofolio digunakan rumus : 

    Rp =  
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Keterangan : 

Rp  = Return yang diharapkan portofolio 

Wi = Proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i 

Ri = Return investasi yang diharapkan dari saham i 

 

Sedangkan untuk menghitung risiko dari portofolio aset berisiko dapat digunakan 

persamaan sebagai berikut : 
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Keterangan : 

2

p = Varian portofolio 

W1 = Proporsi investasi pada saham 1 

W2 = Proporsi investasi pada saham 2 

1  = Standar deviasi saham 1 

2  = Standar deviasi saham 2 

12 = Koefisien korelasi saham 1 dan 2 

 

2.2 Konsep Investasi 

 

Investasi menurut Jogiyanto (2003:5) adalah: 

Penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang 

efisien selama periode waktu yang tertentu. 

 

Menurut J.Fred Weston dan Eugene F. Bringham (2000:10), 

Tiga fungsi utama dalam bidang investasi yaitu penjualan, analisis setiap 

jenis sekuritas,  pengelolaan berbagai sekuritas atau penataan portofolio 

guna menentukan bauran yang optimal bagi investor. 

 

Istilah investasi pada umumnya berkaitan dengan aktivitas menginvestasikan 

sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin, atau bangunan) maupun aset 

finansial (deposito, saham, ataupun obligasi). Pada skripsi ini pembahasan  

investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya saham. 

 

 

 

 



2.3 Investasi Keuangan 

 

Investasi dalam aktiva keuangan dapat berupa : 

1. Investasi langsung, yaitu pembelian langsung aktiva keuangan suatu 

perusahaan. 

2. Investasi tidak langsung, yaitu pembelian surat-surat berharga dari perusahaan 

investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-

perusahaan lain. 

 

Investasi tidak    

Langsung Investasi Langsung 

 

 

 

 

Investasi Langsung 

 

Gambar 2.1. Investasi Keuangan secara Langsung dan Tidak Langsung 

 

Investasi keuangan secara langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva 

keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (money market), pasar modal 

(capital market), maupun di pasar turunan (derivative market). Investasi keuangan 

juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak 

diperjualbelikan. Aktiva yang tidak diperjualbelikan biasanya diperoleh melalui 

bank komersial seperti tabungan atau sertifikat deposito. 
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2.4 Proses Investasi Keuangan 

 

Proses investasi menunjukkan bagaimana seorang investor seharusnya melakukan 

investasi dalam sekuritas (aktiva keuangan atau surat-surat berharga), yaitu 

sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut, dan kapan 

investasi tersebut akan dilakukan.  

 

Untuk mengambil keputusan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a.   Menentukan Kebijakan Investasi 

Disini pemodal perlu menentukan tujuan investasinya tersebut akan dilakukan, 

karena ada hubungan yang positif antara risiko dan keuntungan investasi, jadi 

tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko. 

b.   Analisis Sekuritas 

Pada tahap ini investor melakukan analisis terhadap suatu efek atau 

sekelompok efek. Salah satu tujuan penilaian ini adalah untuk 

mengidentifikasikan efek yang salah harga (mispriced), apakah harganya 

terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan analisis ini dapat mendeteksi sekuritas-

sekuritas tersebut baik dengan analisis teknikal maupun fundamental. Analisis 

teknikal menggunakan data (perubahan) harga di masa yang lalu sebagai 

upaya untuk memperkirakan harga sekuritas di masa yang akan datang. 

Analisis fundamental berupaya mengidentifikasi proyek perusahaan (lewat 

analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya) untuk bisa 

memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang. 

 

 



c.   Pembentukan Portofolio 

Portofolio berarti sekumpulan investasi, tahap ini menyangkut identifikasi 

sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih, dan berapa proporsi dana yang 

akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak 

sekuritas dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. 

d.   Melakukan Revisi Portofolio 

Tahap ini merupakan pengulangan terhadap tiga tahap sebelumnya, dengan 

maksud jika perlu melakukan perubahan portofolio yang telah dimiliki. 

Apabila portofolio sekarang tidak efisien atau tidak sesuai dengan preferensi 

risiko pemodal, maka pemodal dapat melakukan perubahan terhadap sekuritas 

yang membentuk portofolio tersebut. 

e.   Evaluasi Kinerja 

Pada tahap ini pemodal atau investor melakukan penilaian terhadap kinerja 

(performance) portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang 

diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Tidak benar kalau portofolio yang 

memberikan keuntungan yang lebih tinggi mesti lebih baik dari portofolio 

lainnya (Suad Husnan, 1996: 49). 

 

2.5 Saham 

 2.5.1 Pengertian 

 

Saham merupakan salah satu jenis surat berharga jangka panjang yang 

bersifat penyertaan atau ekuitas (equity). Pihak yang memiliki saham 

(pemodal) akan memperoleh bagian (return) dari prospek atau kekayaan 



perusahaan yang menerbitkan saham tesebut dan berbagai kondisi yang 

memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. 

  

 Return investasi dalam bentuk kepemilikan saham berupa : 

  1.  Capital gain, merupakan return positif yang berasal dari selisih antara 

harga jual yang lebih tinggi daripada harga pada saat pertama kali 

membelinya. Apabila harga jualnya lebih rendah daripada harga pada 

saat pertama kali membeli, maka return-nya negatif atau sering disebut 

capital loss. 

2. Dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan 

setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

 

2.5.2 Karakteristik Saham 

 

 Saham biasa (common stock) atau sering disebut saham merupakan surat 

berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi 

atas suatu perusahaan. Saham sebagai sekuritas yang bersifat ekuitas, 

memberikan implikasi bahwa kepemilikan saham mencerminkan 

kepemilikan atas suatu perusahaan. Hal ini berbeda dengan obligasi, saham 

tidak memilki jangka waktu jatuh tempo (perpetual) dan tidak memberikan 

pendapatan tetap. 

 

 

 



Pada dasarnya nilai suatu saham memiliki empat konsep yang memberikan 

makna berbeda, antara lain: 

1. Nilai Nominal 

  Nilai nominal yaitu nilai per lembar saham yang berkaitan dengan 

kepentingan akuntansi dan hukum. Nilai nominal ini tidak mengukur 

nilai riil suatu saham namun hanya digunakan untuk menentukan 

besarnya modal disetor penuh dalam neraca. Nilai modal yang disetor 

penuh adalah nilai nominal saham dikalikan jumlah saham yang 

dikeluarkan perusahaan.  

2. Nilai Buku per Lembar Saham (book value per share) 

Nilai buku per lembar saham yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham 

yang beredar. Nilai buku per lembar saham ini menunjukan nilai aktiva 

bersih per lembar saham yang dimiliki oleh pemegangnya. Sebenarnya 

nilai buku per lembar saham ini tidak menunjukan ukuran kinerja 

saham yang penting tetapi dapat mencerminkan berapa besar jaminan 

yang akan diperoleh pemegang saham apabila perusahaan penerbit 

saham tersebut (emiten) dilikuidasi. Nilai buku suatu saham akan berarti 

jika nilai tersebut diperbandingkan dengan nilai pasarnya. Market price 

to book value ratio menunjukkan perbandingan antara harga pasar 

saham relatif terhadap nilai buku. Semakin tinggi nilai dari ratio ini 

maka akan semakin besar tambahan kesejahteraan yang dinikmati oleh 

pemilik saham ini. 

 

 



3. Nilai Pasar (market value) 

Nilai pasar merupakan nilai saham yang ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran saham di bursa saham. Harga pasar saham inilah yang 

menentukan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Fluktuasi harga 

saham di bursa yang menentukan risiko sistematis suatu saham. 

4. Nilai Fundamental 

Tujuan dari perhitungan nilai fundamental saham atau yang lebih sering 

disebut sebagai nilai intrinsik saham adalah untuk menentukan harga 

wajar suatu saham agar harga saham tersebut mencerminkan harga 

saham yang sebenarnya (rill value) sehingga tidak terlalu mahal 

(overpriced). Perhitungan nilai intrinsik (intrinsic value) suatu saham 

adalah mencari nilai sekarang (present value) dari semua aliran kas 

dimasa datang baik yang berasal dari dividen maupun capital gain or 

loss. 

 

Beberapa karakteristik atau sifat yang melekat pada saham biasa, antara 

lain: 

a. Berhak atas pendapatan perusahaan yang berupa dividen. 

Dividen merupakan bagian laba bersih setelah bunga dan pajak yang 

dibagikan kepada pemegang saham. Dividen dapat berbentuk tunai 

(cash devidend) dan saham (stock devidend). Biasanya dividen ini 

dibayarkan setiap tahun namun ada perusahaan yang membagikan 

dividen tunai setiap kuartal atau setiap semester. 

 



b. Berhak mengeluarkan suara dalam RUPS  

Hal ini diatur dalam UUPT No.1/1995 pasal 45 dan 46. Penjelasan 

pasal 46 ayat 3 UUPT No.1/1995 menyebutkan bahwa yang dimaksud 

saham biasa adalah saham yang memberikan hak suara untuk 

mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan 

dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian dividen dan 

sisa kekayaan dalam proses likuidasi. 

c. Berhak atas harta perusahaan jika perusahaan dilikuidasi 

Jika perusahaan penerbit saham dilikuidasi, pemegang saham berhak 

atas harta perusahaan dengan urutan sebagai berikut: pinjaman kepada 

supplier (account payable), gaji karyawan, utang bank, obligasi, utang 

pajak, saham biasa. Jaminan investor atas klaim harta perusahaan bisa 

diketahui melalui nilai buku suatu saham. Besar kecilnya nilai buku per 

lembar saham tidak mempengaruhi penghasilan dan harga saham tetapi 

keamanan investor, karena besarnya nilai buku menunjukkan berapa 

bagian yang akan diterima oleh investor saat emiten dilikuidasi.  

d. Tanggung Jawab Terbatas 

Tanggung jawab yang terbatas adalah tanggung jawab pemegang saham 

atas perusahaan hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya dan tidak 

memiliki tanggung jawab secara pribadi yang menjadikan harta pribadi 

menjadi jaminan. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) UUPT 

No.1/1995 yang menyebutkan pemegang saham perseroan tidak 

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama 



perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan 

melebihi nilai saham yang telah diambil. 

e. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 

Hak ini berkaitan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka 

penambahan dana. Pengeluaran saham baru yang dimaksud adalah 

untuk penambahan dana yang berkaitan dengan right issue, bukan IPO. 

Pemegang saham lama memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) untuk menjaga proporsi kepemilikannya. 

 

2. 6 Klasifikasi Saham 

 

Klasifikasi saham berdasarkan potensi keuntungan dan risikonya, dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan nilai kapitalisasi, meliputi : 

1) Big-cap, yang merupakan kelompok saham yang berkapitalisasi besar 

dengan nilai di atas satu triliun. Saham-saham yang termasuk big-cap 

biasanya disebut juga saham blue-chip atau saham papan atas atau saham 

lapis pertama. Saham-saham yang berkapitalisasi besar memberikan 

kontribusi 75-80 % dari seluruh kapitalisasi pasar di BEI yang terdiri dari 

40 saham. Sebagian saham yang berkapitalisasi pasar besar dapat 

menaikkan atau menurunkan IHSG yang sering disebut sebagai index 

mover stocks.  

2) Mid-cap, yang merupakan kelompok saham yang berkapitalisasi besar 

dengan nilai kapitalisasi Rp 100 milyar-Rp 1 triliun. Saham yang termasuk 

mid-cap disebut juga saham baby blue chip atau saham lapis kedua. 



Saham-saham yang berkapitalisasi pasar menegah ini memberikan 

kontribusi 15-17 % dari seluruh kapitalisasi pasar di BEI. 

3) Small-cap, yang merupakan  kelompok saham yang berkapitalisasi besar 

dengan nilai kapitalisasi dibawah Rp 100 milyar. Biasanya saham-saham 

yang termasuk small-cap atau lapis ketiga, sebagian besar terdiri dari 

saham ’tidur’ yang bersifat labil. Saham-saham yang berkapitalisasi pasar 

kecil ini memberikan kontribusi sekitar 3 % dari seluruh kapitalisasi pasar 

di BEI. 

b. Berdasarkan fundamental perusahaan dan kondisi perekonomian, meliputi : 

1) Blue chip stocks 

Blue chip adalah saham perusahaan-perusahaan besar yang telah terbukti 

memiliki reputasi baik dan secara historis memiliki catatan pertumbuhan 

keuntungan (profit growth) dari tahun ke tahun, serta konsisten 

memberikan dividen kepada pemegang saham. Perusahaan-perusahaan ini 

biasanya dikelola dengan standar profesionalisme tinggi untuk 

menghasilkan produk atau jasa bermutu tinggi. Harga pasar saham blue 

chip biasanya relatif mahal namun sesuai dengan tingkat imbal hasilnya 

(return) dalam bentuk dividen atau relatif setimpal. Jenis saham ini sangat 

aktif diperdagangkan sehingga pergerakan harganya cukup fluktuatif 

dengan rata-rata volume perdagangan yang cukup besar setiap harinya.  

2) Income stocks 

Saham ini merupakan saham yang mampu memberikan dividen semakin 

besar dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya. 

Emiten income stocks adalah perusahaan-perusahaan yang telah mencapai 



tahap mapan (mature) dan memiliki pangsa pasar yang tinggi serta stabil. 

Biasanya saham jenis ini memiliki indeks beta kurang dari 1. 

3) Growth stocks 

Saham yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan 

pertumbuhan pendapatan dan laba yang lebih tinggi dari rata-rata 

industrinya disebut juga growth stocks. Emiten dari saham jenis ini 

merupakan pemimpin dalam industrinya dan cukup prospektif sehingga 

mampu memberikan dividen yang cukup tinggi. Walaupun harga saham 

yang termasuk tinggi dengan PER yang tinggi, saham kategori ini tetap 

mampu memberikan capital gain. Saham jenis ini memiliki indeks beta 

kurang dari 1.  

4) Speculative stocks 

Saham ini merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang 

pendapatannya belum pasti. Seperti perusahaan yang sedang melakukan 

restrukturisasi modal sehingga emitennya tidak konsisten dalam 

membagikan dividen. Saham kategori ini biasanya memiliki indeks beta 

yang relatif tinggi, yaitu lebih dari 2 dan PER yang fluktuatif. 

5) Cyclical stocks 

Cyclical stocks merupakan kelompok saham yang pergerakannya searah 

dengan perekonomian makro. Saham-saham perusahaan yang siklus 

bisnisnya mengikuti kondisi ekonomi makro maka indeks beta-nya akan 

makin mendekati 1. Emitennya adalah perusahaan properti, otomotif, 

industri dasar. Sebaiknya untuk investor yang ingin membeli saham jenis 

ini dapat membeli pada saat resesi dan menjualnya pada saat booming. 



6) Defensive stocks 

Saham jenis ini merupakan saham yang tidak terpengaruh perekonomian 

makro maupun turbulensi sosial-politik. Emitennya adalah perusahaan 

yang memproduksi customer goods dan public utilities karena produknya 

yang selalu dibutuhkan masyarakat yang mengakibatkan pendapatan yang 

diterima akan tetap. Emiten biasanya mampu memberikan dividen secara 

konsisten. Saham kategori ini biasanya memiliki indeks beta kurang dari 1. 

7) Junk stocks 

Junk stock merupakan istilah yang tidak resmi namun perlu diketahui oleh 

investor. Saham jenis ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang tidak 

memiliki manajemen yang baik dan sering mengalami kerugian. Jumlah 

utang yang banyak dan tidak memiliki produk atau jasa yang berprospek 

cerah. Jika pernah membagikan dividen maka dividen yang dibagikan 

tersebut jumlahnya sangat kecil atau dilakukan terpaksa karena adanya 

peraturan atau persyaratan. Banyak istilah yang digunakan pelaku pasar 

modal untuk saham jenis ini seperti saham gorengan, sabu-sabu (saham 

busuk) dan sebagainya.  

 

2.7 Indeks Harga Saham  

 

Agar dapat melakukan investasi di pasar modal dengan baik, maka investor harus 

mengetahui IHS. Ada enam jenis indeks, antara lain : 

a. Indeks Harga Saham Individual (IHSI), menggunakan saham masing-masing 

perusahaan. 



b. Indeks Harga Saham Sektoral (IHSS), menggunakan saham masing-masing 

sektor usaha. Di BEI indeks sektoral dibagi menjadi sembilan sektor usaha, 

yaitu: 

1) Sektor usaha primer (ekstraktif) meliputi: 

a) Pertanian 

b) Pertambangan 

2) Sektor usaha sekunder (manufaktur) meliputi: 

a) Industri dasar dan kimia 

b) Aneka industri 

c) Industri barang konsumsi 

3) Sektor usaha tersier (jasa) meliputi: 

a) Properti dan real estate 

b) Infrastruktur, utilitas, dan transportasi 

c) Keuangan 

d) Perdagangan, jasa dan investasi 

c. Indeks LQ45, menggunakan saham yang terpilih berdasarkan likuiditas 

perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan sekali (setiap awal 

bulan Februari dan Agustus). Saham yang akan masuk ke dalam indeks ini 

akan selalu berubah. 

d. Indeks Harga Saham Gabungan, menggunakan seluruh saham yang tercatat di 

bursa. 

e. Indeks Syariah atau Jakarta Islamic Index (JII), menggunakan saham yang 

memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam. Saham-saham yang masuk 



dalam JII adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan 

syariah Islam.  

f. Indeks Papan Utama atau Main Board Index (MBI) dan Indeks Papan 

Pengembangan atau Development Board Indeks (DBI). MBI dibentuk dengan 

menggunakan saham-saham yang dipilih berdasarkan kriteria berikut. 

Pertama, perusahaan telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama 

(core business) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) 

bulan terakhir. Kedua, Laporan Keuangan Auditan perusahaan memperoleh 

pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian selama dua tahun buku terakhir. 

Ketiga, berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir, perusahaan memiliki 

Aktiva Bersih Berwujud (net tangible assets) sekurang-kurangnya Rp 100 

miliar dan tidak mengalami keadaan atau gugatan atau perkara yang secara 

material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. DBI dibentuk 

dengan menggunakan saham perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi 

seluruh kriteria di atas. 

 

2.8 Jenis Indeks Harga saham 

 

Indeks Harga Saham (IHS) merupakan ringkasan dari pengaruh simultan dan 

kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh terutama tentang 

kejadian-kejadian ekonomi. Saat ini, IHS tidak hanya menampung kejadian-

kejadian ekonomi, tetapi juga menampung kejadian-kejadian sosial, politik dan 

keamanan. IHS dapat dijadikan barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan 

sebagai dasar melakukan analisis statistik atas kondisi pasar terakhir (current 

market). 



Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba menentukan fluktuasi harga 

saham. Hal ini karena laba yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan dividen 

yang dibayarkan. Apabila dividen yang dibayarkan relatif tinggi maka akan 

berpengaruh positif terhadap harga saham di bursa. Permintaan akan saham itu 

akan meningkat sehingga harga saham pun ikut naik. Peningkatan inilah yang 

akan menghasilkan capital gain bagi para pemegangnya.  

 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, tetapi dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar perusahaan, seperti kondisi sosial masyarakat, politik, dan 

keamanan. Fenomena ekonomi, sosial, politik, dan keamanan berperan dalam 

penentuan kesehatan ekonomi suatu negara. 

 

Indeks Harga Saham (IHS) perlu diketahui oleh investor agar dapat melakukan 

investasi di pasar modal dengan baik. Ada berbagai jenis indeks, seperti indeks 

saham gabungan, individual, industri, sektoral, dan indeks lainnya yang dibagi 

berdasarkan kriteria tertentu oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

2.9 Pasar Modal 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyatakan 

bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.  

 



Pasar modal merupakan wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang 

memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut. 

Menurut Suad Husnan (1996:3), secara formal pasar modal dapat didefinisikan 

sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan (atau sekuritas) jangka panjang 

yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik 

yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. 

 

Pasar modal sangat bermanfaat bagi para investor dan dunia usaha pada 

umumnya. Pasar modal berperan sebagai sumber dana yang bersifat jangka 

panjang, alternatif investasi, wahana untuk melakukan restrukturisasi permodalan 

perusahaan, dan media untuk melakukan divestasi. Manfaat pasar modal bagi 

investor adalah memberikan kesempatan atau hak kepada masyarakat untuk 

memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik dimasa depan 

dan merupakan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan 

risiko yang bisa diperhitungkan. Sedangkan manfaat pasar modal bagi dunia usaha 

adalah membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha serta memberikan akses 

kontrol sosial bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya, mendorong 

pemanfaatan manajemen profesional dalam pengelolaan perusahaan, wahana 

untuk melakukan investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan 

merupakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. 

 

Peran pasar modal bagi sebuah negara dapat dilihat dari lima aspek berikut: 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara penjual dan pembeli untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.  



2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh 

hasil (return) yang diharapkan. 

3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual dan 

membeli saham. 

4. Pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam perkembangan suatu perdagangan. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. 

 

Jenis pasar modal ada dua macam yaitu : 

1. Pasar Perdana (primary market) 

Pasar perdana adalah pasar di mana untuk pertama kalinya efek di tawarkan 

kepada para investor melalui agen penjual. Pada saham perdana ini harga 

saham adalah tetap, pembelian saham tidak dikenakan komisi, pemesanan 

dilakukan melalui agen penjual, jangka waktu terbatas dan hanya untuk 

saham.  

2. Pasar Sekunder (secondary market) 

Pasar sekunder adalah pasar untuk memperjualbelikan efek yang telah 

diterbitkan. Di pasar sekunder ini harga saham berfluktuatif sesuai dengan 

kekuatan pasar, pembelian maupun penjualan dikenakan komisi, pemesanan 

dilakukan melalui anggota bursa dan jangka waktu tidak terbatas. Pasar 

sekunder dilakukan di Bursa Efek. 

 

 

 



2.10 Tingkat Pengembalian (Return) 

 

Return adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Return merupakan salah 

satu faktor yang memotivasi para investor untuk melakukan investasi dan 

merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi 

yang dilakukannya.  

 

Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen yaitu : 

1. Yield, merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau 

pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi.  

2. Capital gain (loss), merupakan kenaikan (atau penurunan) harga aktiva yang 

bisa memberikan keuntungan (atau kerugian) bagi investor, dengan kata lain 

dapat diartikan sebagai perubahan harga aktiva. 

 

Untuk menghitung tingkat pengembalian (return) menggunakan persamaan : 
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Keterangan : 

Rit  = Return Saham 

IHSSi,t  = Index Harga Saham Sektoral pada periode t 

IHSSi,t-1 = Index Harga Saham Sektoral pada periode t-1 

Dt = Dividen Saham, dianggap tidak ada (nol) 

 



Return dapat berupa return realisasi (realized return) atau return ekspektasi 

(expected return). Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return 

realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return realisasi ini 

juga digunakan sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan 

risiko di masa datang.  Sedangkan return ekspektasi (expected return) adalah 

return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang.  

 

2.11 Risiko (Risk) 

 

Risiko adalah suatu ketidakpastian. Pemodal dalam berinvestasi akan 

mendapatkan return di masa datang dengan nilai yang belum diketahui. Risiko 

dalam investasi dilihat sebagai variabilitas return realisasi terhadap return yang 

diharapkan. Risiko dalam investasi selalu ada, para pemodal akan selalu 

memperhatikan setiap risiko yang bisa terjadi. 

 

Rumus risiko adalah : 
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Keterangan : 

i2  = variance return saham i 

Pij  = probabilita return saham i pada observasi ke j 

 

 



Ada tiga jenis sikap investor terhadap risiko, yaitu : 

1. Kelompok yang senang menghadapi risiko (risk seeker) 

Risk Seeker  adalah mereka yang senang menghadapi risiko. Investor yang 

senang menghadapi risiko tidak melihat hasil atau return yang ia dapatkan, 

namun investor lebih melihat kepada risiko yang akan dihadapi.  

2. Investor yang anti risiko (risk averter) 

Risk Averter adalah investor yang lebih cenderung menghindari risiko. 

Investor yang menghindari risiko akan lebih mengutamakan hasil yang pasti 

dari investasi yang dilakukan. 

3. Investor yang netral (indifference) terhadap risiko 

Investor yang netral terhadap risiko (risk neutral) merupakan investor yang 

tidak akan peduli dengan investasi mana yang akan diambil. Bagi investor, 

yang utama adalah adanya hasil atau return, dimana risikonya tidak ada (nol). 

 

Walaupun sudah jelas ada pihak yang menyenangi risiko atau acuh terhadap 

risiko, namun secara akal sehat dan pengamatan telah menunjukkan bahwa para 

manajer, investor maupun pemilik perusahaan akan cenderung untuk menghindari 

risiko. Hal ini dikarenakan adanya teori utilitas.  

   Utility 

                  Risk seeker               Risk neutral 

 

                                                 Risk averter 

 

 

Gambar 2.2 Fungsi Utilitas Berbagai Preferensi Risiko Investor 



Investor yang risk averter, bentuk kurva fungsi utilitasnya adalah melengkung 

dengan peningkatan yang semakin berkurang. Mereka yang risk neutral, bentuk 

kurvanya berupa garis lurus. Sedangkan yang risk seeker bentuk kurvanya 

melengkung dengan peningkatan yang semakin naik. (Suad Husnan, 1994:115). 

 

2.11.1 Varian dan Standar Deviasi 

 

Menghitung risiko yang dikaitkan dengan return investasi dapat dilakukan 

dengan menghitung varian dan standar deviasi yang bersangkutan. Varian 

dan standar deviasi merupakan ukuran besarnya penyebaran distribusi 

probabilitas, yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random 

di antara rata-ratanya, semakin besar penyebarannya, maka semakin besar 

varian dan standar deviasi tersebut. Sedangkan covarian adalah ukuran 

statistik dari hubungan dua varian random yang mengukur bagaimana dua 

varian random, seperti return saham sektor barang konsumsi (consumer 

goods) dan pertambangan (mining) yang sama-sama bergerak. 

 

Menghitung varian dengan cara : 

    Varian ( 2 ) =  
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 Menghitung standar deviasi dengan cara : 

     Standar Deviasi ( ) = 
2  

 

 



Keterangan : 

Ri,t  =  return aset periode t 

Ri =  rata-rata return saham 

n  =  jumlah data 

 

 2.11.2 Koefisien Korelasi 

 

Koefisien korelasi menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua 

variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. Nilai koefisien korelasi 

berkisar antara +1 sampai dengan -1. Nilai koefisien korelasi +1 

menunjukkan korelasi positif sempurna, nilai koefisien korelasi 0 

menunjukkan tidak ada korelasi dan nilai koefisien korelasi -1 menunjukkan 

korelasi negatif sempurna. Korelasi positif berarti jika variabel yang satu 

naik maka variabel yang lain akan ikut naik. Sedangkan korelasi negatif 

berarti jika salah satu variabel naik maka variabel yang lain akan turun. 

Rumus yang bisa digunakan untuk menghitung koefisien korelasi adalah : 
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Dimana : 

x = Return saham 1 

y = Return saham 2 

 

 

  



2.12 Tinjauan Empiris 

 

Abdul Muklis, 2004 melakukan penelitian pembentukan portofolio optimal 

terhadap saham teraktif di BEI dengan model indeks tunggal. Ia menyimpulkan 

bahwa antara saham LQ45 dan non LQ45 tidak memperlihatkan perbedaan yang 

berarti dalam hal tingkat pengembalian yang diharapkan (return) maupun dalam 

hal risiko (risk).  

 

Ismalia, 2007 melakukan penelitian portofolio optimal untuk saham LQ45 periode 

Februari 2004 – Juli 2006 dengan menggunakan metode indeks tunggal. Ia 

menyimpulkan bahwa saham-saham yang dikategorikan masuk dalam LQ45 

periode Februari 2004 – Juli 2006 sebanyak 23 saham, dan hanya terdapat 10 

saham yang dapat membentuk portofolio optimal dengan expected return 

0,047749828 dan risiko portofolio sebesar 0,033205604. 

 

Igo Febrianto, 2005 melakukan penelitian investasi portofolio pada saham PT 

Gudang Garam Tbk. dan PT Semen Gresik Tbk. dengan menggunakan analisis 

model pasar (market model) dan model Markowitz. Ia menyimpulkan bahwa 

portofolio saham dapat mengurangi tingkat risiko dengan return tertentu bila 

dibandingkan dengan penanaman investasi di salah satu perusahaan saja. 

 

Iwan Hartono, 1999 melakukan penelitian pembentukan portofolio investasi 

saham dengan menggunakan model indeks tunggal. Ia menyimpulkan bahwa pada 

periode 1995-1997 pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model 

indeks tunggal akan memberikan return sebesar 6,319 % dengan risiko sebesar 



0,23 %. Nilai ini lebih tinggi daripada return pasar yaitu sebesar 0,13 % dengan 

risiko sebesar 0,70 %. 

 

Yuyun Istavirti, SE., MSM., Dr. Ruslan Prijadi, Dr. Andi M. Alfian Parewangi, 

2008 melakukan penelitian mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia 

melalui pengukuran kemampuan pengelolaan dana investasi oleh para pelaku di 

pasar modal. Ia menyimpulkan bahwa terdapat kontribusi positif dan signifikan 

atas kebijakan alokasi aset pasif yang telah ditentukan dan tertuang dalam 

prospektus masing-masing reksa dana. Penelitian ini juga menunjukkan peran 

positif dan signifikan dari strategi pemilihan sekuritas terhadap kinerja reksa dana 

saham yang diobservasi. Ia menunjukkan kemampuan para pengelola untuk 

melihat perkembangan pasar menyangkut sekuritas yang mampu memberikan 

return yang lebih baik dari return pasar. 

 


