
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi aset keuangan jangka panjang atau 

long-trem financial assets (Sartono, 2008). Salah satu kegiatan pasar modal 

seperti memperjualbelikan berbagai jenis surat berharga. Menurut Undang-undang 

Nomor 8 tahun 1995 dalam Jogiyanto (2003) dijelaskan bahwa pasar modal 

adalah segala kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 

modal dapat menjadi tempat yang paling efektif untuk melakukan kegiatan 

percepatan pengakumulasian dana bagi mereka yang ingin menyalurkan dana 

tersebut ke sektor-sektor yang dianggap produktif. 

 

Investasi yang dilakukan di pasar modal berupa kegiatan jual-beli dimana 

berbagai intrumen keuangan diperjualbelikan. Intrumen keuangan dapat berupa 

obligasi, saham, reksa dana dan lainnya. Melalui pasar modal masyarakat jadi 

memiliki tempat untuk mencari dan menemukan lahan untuk menanamkan 

modalnya atau berinvestasi. Selain itu, pasar modal juga merupakan sumber 

modal atau sumber pembiayaan bagi masyarakat didalam dunia usaha karena 
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pasar modal juga memiliki suatu fungsi yaitu sebagai sarana pemindahan dana 

dari pemberi pinjaman kepada peminjam. 

Investasi dilakukan investor dengan harapan akan memperoleh keuntungan 

dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan pengertian investasi menurut Jogiyanto 

(2003) yaitu penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi 

yang efisien selama periode waktu tertentu atau secara luas yaitu membutuhkan 

kesempatan produksi yang efisien untuk mengubah satu unit konsumsi yang 

ditunda untuk dihasilkan menjadi lebih dari satu unit konsumsi dimasa 

mendatang. Seorang investor dalam melaksanakan kegiatan investasi dihadapkan 

pada dua hal yaitu tingkat pengembalian  dan juga risiko yang mungkin timbul 

akibat adanya ketidakpastian (Tandelilin, 2010). Ketidakpastian yang muncul 

selanjutnya akan menjadi sebuah masalah yang perlu dipecahkan oleh investor 

agar tidak mengalami kerugian. Ketidakpastian yang timbul akan mempengaruhi 

return dan risiko yang akan diterima oleh investor sehingga diperlukan suatu 

analisis yang dapat memberikan informasi tentang return dan risiko yang akan 

diterima nantinya. 

 

Tabel 1.1 Return dan Resiko Sekuritas pada IDX30 

No. Kode Saham Return Resiko Saham 

1 ADRO -0,011583877 0,012944436 

2 ASII -0,02209056 0,024966365 

3 BBCA 0,017664152 0,003697571 

4 BBNI 0,016669742 0,00515959 

5 BBRI 0,018271893 0,007034486 

Sumber: data diolah (2015) 

 

Tabel 1.1 memperlihatkan beberapa return dan risiko yang diterima oleh sekuritas 

saat kita melakukan investasi. Pada tabel tersebut ditunjukan bahwa setiap 

sekuritas memiliki rata-rata return dan risiko yang berbeda. Return dan risiko 
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yang ditunjukan bermacam-macam seperti ada yang memiliki return lebih tinggi 

dibandingkan risiko yang diterima, dan ada beberapa saham yang memiliki return 

lebih kecil daripada risikonya. Oleh sebab itu, dengan pembentukan portofolio 

dapat membantu investor untuk meminimalkan risiko pada tingkat return tertentu. 

 

Salah satu indeks yang dapat digunakan sebagai alternatif pilihan untuk 

berinvestasi dengan membentuk portofolio adalah IDX30. IDX30 merupakan 

salah satu indeks saham dari beberapa indeks saham yang ada di Bursa Efek 

Indonesia dimana IDX30 sendiri adalah indeks saham yang terdiri dari 30 saham 

yang merupakan kumpulan dari saham-saham unggulan yang masuk dalam indeks 

saham LQ-45 yang memiliki likuiditas tinggi dan pasar yang besar. Bagi investor 

yang akan melakukan investasi IDX30 dapat dijadikan sebagai tempat untuk 

melakukan investasi baik melalui sekuritas maupun dengan membentuk 

portofolio. Melalui pembentukan portofolio, investasi diharapkan dapat 

memberikan keuntungan yang maksimal dengan risiko tertentu atau 

meminimalkan risiko pada tingkat keuntungan tertentu. Pengertian portofolio 

yang merupakan kumpulan dari saham-saham yang efisien, maka untuk dapat 

memaksimalkan investasi perlu dilakukan pembentukan portofolio optimal. 

Menurut Tandelilin dalam Prayudi (2013) portofolio optimal adalah portofolio 

yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan 

portofolio efesien. 

 

Investor dalam memilih portofolio optimal membutuhkan suatu perhitungan agar 

dapat mengetahui saham-saham mana saja yang dapat membentuk portofolio 

optimal. Portofolio optimal dapat dibentuk dengan menggunakan beberapa 



4 
 

metode salah satunya melalui model keseimbangan dengan metode Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). Melalui model ini, investor dapat mengetahui bagaimana 

tingkat pengembalian atau return dan risiko yang akan diterima dari masing-

masing saham yang membentuk portofolio sehingga dapat dijadikan informasi 

untuk melakukan pengambilan keputusan. 

 

Capital Asset Pricing Model atau CAPM membantu pengukuran risiko yang 

dilakukan dengan menggunakan beta. CAPM menurut Sharpe (1960) dalam 

Fahmi (2014) adalah model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan 

bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari 

sensitifitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. CAPM 

digunakan untuk menentukan beberapa r yang layak untuk suatu investasi dengan 

mengingat resiko investasi tersebut (Husnan,1996), dengan r merupakan return 

dari investasi tersebut. Melalui model CAPM   hubungan antara return dan risiko 

dapat diketahui oleh investor sehingga dapat membantu investor dalam 

menentukan pemilihan portofolio untuk membangun sebuah portofolio yang 

optimal dengan return yang maksimum untuk tingkat resiko yang minimum. 

 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, penulis memilih untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pembentukan Portofolio Optimal dengan 

Menggunakan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) Pada Saham 

yang Terdaftar dalam Indeks IDX30”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang, maka dalam penelitian ini ditentukan rumusan 

masalahnya yaitu: 

1. Saham-saham apa saja dalam indeks saham IDX30 yang membentuk portofolio 

optimal? 

2. Seberapa besar proporsi dari masing-masing saham yang membentuk 

portofolio optimal? 

3. Dengan menggunakan metode CAPM, berapa nilai return dan risiko dari 

portofolio optimal yang telah terbentuk? 

4. Apakah investasi dengan membentuk portofolio optimal lebih baik daripada 

investasi dalam bentuk sekuritas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang didapat tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui saham apa saja yang membentuk portofolio optimal dari 

indeks saham IDX30. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar proporsi dari masing-masing saham yang 

membentuk portofolio optimal. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar return dan risiko yang terdapat dalam 

portofolio optimal yang telah dibentuk. 

4. Untuk mengetahui apakah investasi dalam bentuk portofolio lebih baik 

daripada investasi pada sekuritas. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

lain seperti: 

1. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah informasi yang 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan investasi. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu 

dalam bidang manajemen keuangan dan investasi khususnya tentang 

pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan metode CAPM. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dalam membantu 

melakukan penelitian yang sejenis. 


