
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Investasi adalah salah satu jalan untuk menempatkan dana atau uang dengan harapan 

kita akan mendapatkan keuntungan atau tambahan tertentu atas dana atau uang 

tertentu. Menurut Sunariyah (2003): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu 

atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Maka wajar apabila 

dimasa sekarang ini banyak orang melakukan peruntungannya dengan cara 

berinvestasi, karena investasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan 

kesejahteraan di masa datang yang berguna untuk mengantisipasi adanya inflasi yang 

terjadi setiap tahunnya.   

Pasar modal adalah salah satu wadah yang tersedia bagi para investor dan para pihak 

yang membutuhkan dana. Pasar modal akan tumbuh berkembang apabila ada pihak 

yang menawarkan dana yang dikenal sebagai investor. Menurut Prasetiono (1998) 

dengan adanya pasar modal memungkinkan para investor untuk memiliki banyak 

pilihan investasi sesuai dengan keberanian risiko yang diambil investor. Untuk 
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mengurangi kerugian atau risiko investasi maka investor dapat berinvestasi dalam 

berbagai jenis saham dengan membentuk portofolio (Fabozzi, 1999).  

Saham sebagai salah satu jenis investasi yang dapat dilakukan investor dengan 

tingkat pengembalian yang cukup tinggi diantara jenis-jenis investasi lainnya, seperti 

obligasi, reksa dana, emas dan yang lainnya. Saham merupakan suatu investasi yang 

sangat menguntungkan walaupun memiliki tingkat risiko kerugian yang tinggi 

dibanding jenis investasi lainnya. Hal ini sesuai dengan konsep teori yang 

menyatakan bahwa investasi dalam bentuk saham memiliki risiko yang cukup besar 

jika dibandingkan dengan tabungan atau deposito. (Ruminih, 2009). 

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua investasi mengandung unsur risiko 

sehingga investor harus mampu memperkirakan keuntungan yang diharapkan dan 

risiko yang bersedia ditanggungnya. Hubungan return dan risk yang diharapkan 

adalah yang searah dan linier. Artinya makin besar risk yang ditanggung maka 

semakin besar pula tingkat return yang diharapkan (Amalia, 2009). 

Dengan tingkat pengembalian yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi pula 

maka penting bagi seorang investor untuk meminimalisir risiko dari saham tersebut, 

dan cara yang paling mudah adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio 

investasi, sehingga dapat menekan potensi kerugian.  

Portofolio dapat diartikan sebagai investasi dalam berbagai instrumen keuangan yang 

dapat diperdagangkan di Bursa Efek dan Pasar Uang dengan tujuan menyebarkan 

sumber perolehan return dan kemungkinan risiko. Instrumen keuangan dimaksud 
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meliputi saham, obligasi, valas, deposito, indeks harga saham, produk derivatif 

lainnya. Portofolio diartikan juga sebagai serangkaian kombinasi beberapa aktiva 

yang diinvestasikan dan dipegang oleh investor, baik perorangan maupun institusi. 

Dalam pasar modal, portofolio dikaitkan dengan portofolio aktiva finansial yaitu 

kombinasi beberapa saham sehingga investor dapat meraih return optimal dan 

memperkecil risiko (Sumariyah, 2007). 

Menurut Fabozzi (1999) teori portofolio berhubungan dengan pemilihan portofolio 

yang dapat memaksimalkan pengembalian yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

risiko yang dapat diterima. Dengan menggunakan model kuantitatif dan data historis, 

teori portofolio mendefinisikan “pengembalian portofolio yang diharapkan” dan 

“tingkat risiko portofolio yang dapat diterima” serta menunjukkan cara pembentukan 

portofolio yang efisien (Wahyuningrum, 2008).   

Sistem portofolio mendasarkan investasi pada sekumpulan saham secara 

diversitifikatif dan beberapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-

masing saham (Rani, 2004). Manajemen portofolio menurut Cohen Jerome B, adalah 

seni pengelolaan kelompok dana-dana agar dana tersebut tidak hanya 

mempertahankan nilai semula tetapi juga nilai dan hasil dimasa yang akan datang 

dengan mengharap pendapatan yang layak sesuai dengan risiko.  

Yang dimaksud dengan portofolio adalah kombinasi dari berbagai asset baik berupa 

asset keuangan atau sekuritas maupun asset riil. Teori portofolio menekankan pada 

usaha untuk mencari kombinasi investasi efisien yang memberikan tingkat 
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keuntungan atau rates of return maksimal pada suatu tingkat risiko tertentu (Sartono, 

2001). 

Teori portofolio dikembangkan pertama kali oleh Markowitz pada tahun 1952. Ia 

mengembangkan suatu model pembentukan portofolio yang disebut dengan Model 

Markowitz. Markowitz menunjukkan bahwa secara umum risiko mungkin dapat 

dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal kedalam bentuk 

portofolio. Markowitz dalam teorinya, menemukan bahwa jika saham berisiko tinggi 

disatukan dalam portofolio dengan suatu cara, maka portofolio tersebut akan lebih 

kecil risikonya dibandingkan dengan risiko saham secara individu (Jogiyanto, 2003). 

Markowitz juga menekankan bahwa investor seharusnya mendasarkan pembentukan 

portofolio mereka semata-mata pada return yang diharapkan dan simpangan baku. 

Namun demikian, model ini memiliki kelemahan karena membutuhkan perhitungan 

yang banyak dalam pembentukan suatu portofolio investasi. Hal ini menyebabkan 

ketidakefisiensikan waktu, model Markowitz membutuhkan sebanyak n+(n(n-1)/2) 

perhitungan dalam membentuk suatu portofolio (Jogiyanto, 2003). 

Tahap akhir yang sangat penting bagi manajer investasi maupun investor dari proses 

investasi dalam saham adalah melakukan penilaian terhadap kinerja investasinya. 

Karena investasi dalam saham tersebut umumnya dilakukan dalam bentuk portofolio, 

maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio yang telah dibentuk 

sebelumnya.  
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Tujuan penelitian kinerja portofolio adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

apakah portofolio yang dibentuk telah dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya 

tujuan investasi. Sehingga dapat diketahui portofolio mana yang memiliki kinerja 

yang lebih baik jika ditinjau dari return dan risk masing-masing portofolio. 

Selanjutnya dapat dilakukan revisi terhadap saham-saham yang membentuk 

portofolio tersebut jika dirasa bahwa portofolio tersebut tidak lagi sesuai dengan 

prefensi risiko investor. 

Pembentukan suatu portofolio dapat dipermudah dengan menggunakan suatu proksi. 

Proksi tersebut dapat berdasarkan jenis industri emiten seperti manufaktur atau 

perbankan, serta dapat juga menggunakan indeks pasar. Indeks yang sering 

digunakan sebagai dasar pembentukan portofolio saham adalah Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dan Indeks LQ-45. Penggunaan IHSG sebagai proksi penghitung 

return pasar dirasakan memiliki kelemahan, karena IHSG menggunakan pembobotan 

berdasarkan atas kapitalisasi seluruh saham. Maka lebih baik menggunakan indeks 

saham LQ-45 karena dirasa kelompok saham LQ-45 memiliki risiko terendah 

dibanding saham-saham lainnya. Karateristik saham LQ-45 dapat mewakili kinerja 

portofolio saham, dimana penilaian kinerja portofolio dilihat dari dua sisi yaitu hasil 

dan risiko (Andreas, 2004). 
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Tabel 1.1. Harga rata-rata indeks saham LQ-45 Periode 2010:01 – 2012:07 

Periode Harga rata-rata Indeks 

Saham LQ-45 

Jan '10 510,45 

Feb '10 496,03 

Mar '10 539,8 

Apr '10 573,36 

Mei '10 543,59 

Jun '10 566,1 

Jul '10 589,92 

Agt '10 581,31 

Sept '10 651,93 

Okt '10 673,42 

Nov '10 638,08 

Des '10 661,38 

Jan '11 597,85 

Feb '11 614,02 

Mar '11 659,05 

Apr '11 680,63 

Mei '11 682,25 

Jun '11 690,65 

Jul '11 729,84 

Agt '11 676,26 

Sept '11 622,64 

Okt '11 675,57 

Nov '11 656,41 

Des '11 673,51 

Jan '12 692,16 

Feb '12 692,77 

Mar '12 712,55 

Apr '12 711,38 

Mei '12 645,69 

Jun '12 674,79 

Jul '12 712,77 
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Gambar 1. Pertumbuhan Indeks saham LQ-45 Periode 2010 – 2012 

 

Sumber: finance.yahoo.com (data diolah) 

Terlihat dari gambar 1 diatas, bahwa pergerakan indeks saham LQ-45 mengalami 

fluktuasi yang meningkat dari Januari 2010 sampai dengan Juli 2012. Ini 

membuktikan bahwa jual beli saham kini telah dapat dipercaya oleh masyarakat dan 

dijadikan salah satu pilihan utama dalam berinvestasi. Maka untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal dalam berinvestasi kita dapat membentuk portofolio 

saham, agar kita mendapatkan return yang maksimal dengan risiko yang telah 

ditentukan. Portofolio saham artinya, kumpulan aset investasi yang berupa saham, 

baik yang dimiliki oleh perorangan atau oleh perusahaan. Manajemen portofolio 

merupakan cara mengelola kumpulan aset/investasi tersebut untuk mencapai tujuan 

investasi. Salah satu cara mengelola portofolio adalah dengan meminimalkan risiko, 

termasuk dalam investasi saham.  
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Untuk menganalisis portofolio, diperlukan sejumlah prosedur perhitungan melalui 

sejumlah data sebagai input tentang struktur portofolio. Salah satu teknik analisa 

portofolio optimal yang dilakukan adalah menggunakan single indeks model. Selain 

itu, adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai single indeks 

model dalam menentukan portofolio maka memperkuat diajukannya usulan penelitian 

untuk menganalisis pembentukan portofolio saham menggunakan single indeks 

model. 

Pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana pembentukan portofolio optimal 

menggunakan single indeks model pada saham-saham yang termasuk dalam saham 

unggulan LQ-45. Kemudian akan dianalisis bagaimana keputusan investor dalam 

melakukan investasi secara rasional pada saham yang merupakan kandidat portofolio 

optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya data dan informasi mengenai 

pembentukan portofolio optimal pada saham LQ-45 menggunakan single indeks 

model, karena yang pertama Single Indeks Model digunakan untuk menyederhanakan 

perhitungan model Markowitz (Wisnu,2008) dalam menganalisis portofolio, selain 

itu, portofolio saham pada dasarnya merupakan bentuk investasi jangka pendek bagi 

investor sehingga dalam penyusunannya memerlukan analisis jangka pendek pula. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul penelitian dalam suatu penulisan skripsi dengan judul “Analisis 

Investasi dalam Pembentukan Portofolio Efisien (Study Kasus di Bursa Efek 

Indonesia 2010:01 – 2012:07)” 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka permasalahan yang 

didefinisikan dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana kombinasi portofolio efisien indeks LQ-45 tahun 2010:01 sampai tahun 

2012:07? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk membentuk portofolio efisien pada saham – saham yang terbagi dalam 

indeks LQ-45 tahun 2010:01 sampai tahun 2012:07. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini anatara lain adalah 

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai media implementasi teori - teori 

portofolio.  

2. Sebagai tambahan wawasan informasi tentang investasi di Pasar Modal. 

Khususnya validitas saham LQ-45 dalam pembentukan portofolio 

efisien yang dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 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 Teoritis 

Banyaknya perusahaan yang masuk di Bursa Efek Indonesia memudahkan para 

investor untuk berinvestasi karena banyaknya pilihan dalam menginvestasikan 

dananya. Pilihan terbaik untuk berinvestasi dalam bentuk saham LQ 45,  disebabkan  

merupakan  saham  likuid  kapitalisasi  pasar  yang  tinggi,  memiliki frekuensi 

perdagangan tinggi, memiliki prospek pertumbuhan serta kondisi keuangan yang 

cukup baik, tidak fluktuatif dan secara obyektif telah diseleksi oleh BEI. Harapan dari 

sebuah keputusan investasi adalah memperoleh hasil kembaliannya (return) yang 

tinggi,  tetapi  setiap  investasi  pada  portofolio  tentu  saja  membutuhkan  informasi 

pendukung, seperti tingkat return dan risiko (standard deviasi).  

Masalahnya adalah menentukan portofolio saham yang menghasilkan return yang tinggi 

dengan risiko yang rendah berdasarkan sejarah historis. Investor  harus jeli dalam 

memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja portofolio saham. 

Pengujian kinerja  portofolio  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  portofolio  

yang  dimiliki memberikan hasil bagi seorang investor. Maka untuk menghindari risiko 

dilakukan portofolio saham dengan menggunakan kriteria Excess Return to Beta (ERB) 

lebih besar dari Cutt of Rate nya (Ci). Investor yang rasional pastinya akan memilih 

saham yang masuk kandidat portofolio dengan nilai ERB lebih besar dari Ci (ERB>Ci).  
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Gambar 1. Kerangka Teoritis 
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