
 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

  

 

 

2.1.  Teori Pasar Modal 

2.1.1. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran 

dan perdagangan efek (surat berharga). Pasar modal juga merupakan lembaga profesi 

yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahan publik yang berkaitan 

dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya 

penjual dan pembeli modal atau dana. 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang 

yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik 

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

Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor selain berbagai 

investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli tanah, asuransi, emas dan 

sebagainya. Pasar modal merupakan penghubung antara investor (pihak yang 

memiliki dana) dengan perusahaan (pihak yang memerlukan dana jangka panjang) 

ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang, 

seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial 

(commercial paper), saham, obligasi, tanda bukti hutang, waran (warrant), dan right 

issue. Pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari 

dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. 



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 adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang 

disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat 

berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 

2000).  

2.1.2. Jenis Pasar Modal 

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

lain: 

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 ke 

pemegang 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. 

 

2.1.3. Peranan Pasar Modal 

Bagi perekonomian, pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting. 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 instrumen atau efek di dalam 

pasar modal. 

2. Pasar modal merupakan alternatif 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. 

 

2.1.4. Instrumen Pasar Modal 



1. Saham (Stock) 

Instrumen yang akan menambah ekuitas pemilik modal, yaitu saham, memiliki 

instrumen jenis ini berarti investor menjadi pemilik perusahaan tersebut sebesar 

modal yang ditanamkan. 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang 

atau institusi dalam suatu perusahaan. Saham adalah surat berharga yang 

menerangkan bahwa pemilik surat tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat tersebut. 

2. Obligasi (Bond) 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi 

dana (pemodal) dengan yang diberi dana (perusahaan/emiten). Jadi, surat obligasi 

adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah 

membeli hutang perushaan yang menerbitkan obligasi. Penerbit membayar bunga 

atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik, 

dan pada akhirnya menebus nilai utang tesebut pada saat jatuh tempo dengan 

mengembalikkan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang terutang. 

3. Right 

Right merupakan produk derivative (turunan) dari saham yang berupa surat 

berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang 

dikeluarkan emiten pada harga tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan. 



Right diberikan pada pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan 

tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada second offering. Masa 

perdagangan right berkisar antara1-2 minggu saja. 

4. Warrant 

Sama seperti Right, Warrant merupakan produk derivative dari saham yang 

memberikan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan 

pada waktu yang telah ditetapkan pula. Namun, sifat dari Warrant melekat pada 

obligasi. 

5. Opsi 

Opsi merupakan produk derivative dari saham yang memberikan hak kepada 

pemiliknya untuk menjual atau membeli sejumlah aset finansial tertentu pada 

harga dan jangka waktu tertentu. 

 

2.2. Teori Investasi 

2.2.1. Definisi dan Arti Investasi 

Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan 

modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. 

Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau 

perbelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. 

Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut 



menghasikan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya 

penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama 

yang telah haus dan perlu didepresiasikan dalam prakteknya, dalam usaha untuk 

mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang 

digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) 

meliputi pengeluaran/perbelanjaan yang berikut: 

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi 

lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 

2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, 

bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. 

3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan 

barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan 

pendapatan nasional.  

Jumlah dari ketiga-tiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi  

bruto, yaitu ia meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam 

perekonomian dan mengganti barang modal yang sudah didepresiasikan. Apabila 

investasi bruto dikurangi oleh nilai apresiasi maka akan didapat investasi neto. Dalam 

teori ekonomi makro yang dibahas adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut 

maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang 

meningkatkan stok barang modal. Stok barang modal adalah jumlah barang modal 

dalam suatu perekonomian pada saat tertentu. 

a. Investasi Dalam Bentuk Barang Modal dan Bangunan 

Yang tercakup dalam investasi barang modal dan bangunan adalah pengeluaran-

pengeluaran untuk pembelian pabrik, mesin, peralatan produksi, bangunan/gedung 

yang baru. Karena daya tahan modal dan bangunan umumnya lebih dari setahun, 



seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap (fixed 

investment). Di Indonesia, istilah yang setara dengan fixed investment adalah 

pembentukan modal tetap domestic bruto (PMTDB). Supaya lebih akurat, jumlah 

investasi yang perlu diperhatikan adalah investasi bersih yaitu PMTDB dikurangi 

penyusutan. 

b.  Investasi Persediaan 

Perusahaan seringkali memproduksi barang lebih banyak daripada target 

penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Tentu 

saja investasi persediaan diharapkan meningkatkan penghasilan atau keuntungan. 

Persediaan barang tersebut dikatakan sebagai investasi yang direncanakan atau 

investasi yang diinginkan karena telah direncanakan. Selain barang jadi, investasi 

dapat juga dilakukuan dalam bentuk persediaan barang baku dan setengah jadi. 

 

 

2.2.2. Fungsi Investasi 

Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan 

nasional dinamakan fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu (i) ia sejajar dengan sumbu datar, atau (ii) bentuknya naik ke atas ke 

sebelah kanan (yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi 

investasi). Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan 

investasi otonomi dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan 

nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisis makro ekonomi 

biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi. 

Menurut Joseph Allois Schumpeter investasi otonom (autonomous  



investment) dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam 

jangka panjang seperti : 

 Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh. 

 Tingkat bunga. 

 Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 

 Kemajuan teknologi. 

 Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 

 Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. 

2.2.3. Kriteria Investasi 

1. Payback Period.  

Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan 

dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika 

waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. 

Kendatipun demikian, kita harus berhati-hati menafsirkan kriteria payback period 

ini. Sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang (> 5 

tahun). 

2. Benefit/Cost Ratio (B/C Ratio).  

B/C ratio mengukur mana yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan dibanding 

hasil (output) yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan dengan C 

(cost). Output yang dihasilkan dinotasikan dengan B (benefit). Keputusan 

menerima atau menolak proposal investasi dapat dilakukan dengan  melihat nilai 

B/C. Umumnya, proposal investasi baru diterima jika B/C > 1, sebab berarti 

output yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. 

3. Net Present Value (NPV). 



Perhitungan dengan menggunakan  nilai nominal dapat menyesatkan, sebab tidak 

memperhitungkan nilai waktu dari uang. Untuk membuat hasil lebih akurat, maka 

nilai sekarang didiskontokan. Keuntungan dari menggunakan metode diskonto 

adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total 

dengan penerimaan total bersih. Selisih inilah yang disebut net present value. 

Suatu proposal investasi akan diterima jika NPV > 0, sebab nilai sekarang dari 

penerimaan total lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya total. 

4. Internal Rate of Return (IRR).  

Internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi, dihitung pada 

saat NPV sama dengan nol. Keputusan menerima/menolak rencana investasi 

dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian 

investasi yang diinginkan (r). 

 

2.3. Teori Portofolio 

2.3.1. Teori Portofolio Modern 

Dasar Teori portofolio modern (MPT) diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada 

tahun 1952. Tiga puluh delapan tahun kemudian,  Markowitz, Miller dan 

Sharpe diberikan Hadiah Nobel untuk sebuah teori yang luas dalam pemilihan 

portofolio. Teori portofolio modern mendirikan sebuah istilah baru yang menjadi 

norma dikalangan manajer investasi, kejadian ini memiliki dampak yangi luas dalam 

aplikasinya dibidang yang berbeda dari manajemen keuangan, seperti: Alokasi 

aset melalui optimasi varians, imunisasi portofolio obligasi, investasi yang optimal 

atau seleksi manajer, keputusan Alokasi aset internasional, manajemen risiko 

portofolio dan lindung nilai strategi. 



Konsep inti dari Teori Portofolio didasarkan pada diversifikasi aset dan langsung 

bergantung pada kebijaksanaan konvensional. Dalam bentuk yang paling sederhana 

Teori Portofolio Modern ini menyediakan kerangka kerja untuk membangun 

portofolio efisien dengan pemilihan aset investasi, mengingat selera risiko investor. 

Teori Portofolio Modern mempekerjakan ukuran statistik seperti korelasi dan variasi 

untuk mengukur pengaruh diversifikasi terhadap kinerja portofolio. Di dalamnya 

adalah upaya Teori Portofolio Modern untuk menganalisa bagaimana investasi yang 

berbeda satu sama lain yang saling terkait.  

Dalam melakukan investasi pada saham, investor dapat memilih investasi dengan cara 

portofolio. Pilihan pada portofolio ini merupakan strategi investor dalam rangka 

penyebaran risiko. Menurut Weston dan Copeland (1992:515) teori portofolio 

merupakan teori modern mengenai pengambilan keputusan dalam situasi 

ketidakpastian, tujuannya adalah untuk memilih kombinasi yang optimal  dari saham-

saham yang dimiliki (portofolio efisien), dalam arti memberikan hasil tertinggi yang 

mungkin diharapkan bagi setiap tingkat risiko, atau tingkat risiko terendah yang 

mungkin bagi setiap hasil yang diharapkan. 

Teori portofolio merupakan teori yang berhubungan dengan pengembalian portofolio 

yang diharapkan dan tingkat risiko portofolio yang dapat diterima, serta menunjukkan 

cara pembentukan portofolio yang efisien. Teori portofolio ini saling berkaitan dengan 

teori pasar modal yang berdasar pada pengaruh keputusan investor terhadap harga 

sekuritas serta menunjukkan hubungan yang seharusnya terjadi antara pengembalian 

dan risiko sekuritas jika investor membentuk portofolio yang sesuai dengan teori 

portofolio. Tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) adalah return 

yang yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang dan sifatnya 

belum terjadi. Dengan adanya ketidakpastian (uncertainty) tersebut, berarti investor 



akan memperoleh return di masa mendatang yang belum diketahui persis nilainya. 

Return ekspektasi dan tingkat risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin 

besar risiko suatu sekuritas, semakin besar return yang diharapkan, dan sebaliknya. 

Konsep dari risiko portofolio pertama kali diperkenalkan oleh Markowitz pada tahun 

1950-an. Kemudian dia memenangkan hadiah nobel dibidang ekonomi di tahun 1990 

untuk hasil karyanya tersebut. Markowitz menunjukkan bahwa secara umum risiko 

mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke 

dalam bentuk portofolio. 

Dalam melakukan evaluasi kinerja suatu portofolio ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan, yaitu: tingkat risiko, periode waktu dan tujuan investasi.  

 

2.3.2. Single Indeks Model 

Terdapat banyak model untuk pengambilan keputusan investasi sekuritas. Ketika 

memilih investasi sekuritas dalam bentuk saham, obligasi, Reksa Dana, atau indeks 

pasar, investor selalu mempertimbangkan dua variabel utama, yaitu return dan risiko. 

Salah satu prosedur penentuan portofolio optimal adalah metode Single Indeks Model. 

Konsep penghitungannya didasarkan pada model perhitungan Elton dan Gruber 

(1995) yaitu dengan cara menentukan ranking (urutan) saham-saham yang memiliki 

ERB tertinggi ke ERB yang lebih rendah. Pemeringkatan bertujuan untuk mengetahui 

kelebihan return saham terhadap return bebas risiko per unit risiko. Saham-saham 

yang mempunyai excess return to beta (ERB) sama dengan atau lebih besar dari cut-

off-rate (Ci) merupakan kandidat dalam pembentukan portofolio. Perhitungan untuk 

menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya pada sebuah 

angka yang dapat menentukan apakah sekuritas dapat dimasukkan ke dalam 



portofolio optimal tersebut. Adapun dasar penentuan portofolio optimal berdasarkan 

model indeks tunggal yaitu dengan membandingkan antara Excess Return to Beta 

(ERB) dengan tingkat pembatas saham tertentu atau Cutt-off point (C*). 

Single Indeks Model dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan model 

Markowitz dan untuk menghitung return ekspektasi dan risiko portofolio. Single 

Indeks Model didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas 

berfluktusi searah dengan indeks harga pasar, hal ini menyarankan bahwa return-

return dari sekuritas berkorelasi karena ada reaksi umum terhadap perubahan nilai 

pasar. 

Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum 

dapat dituliskan: 

𝑹𝒊 = ∝𝒊+ 𝜷𝒊 . 𝑹𝒎 + 𝒆𝒊 

Single Indeks Model membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, 

yaitu: 

 Komponen return yang unik diwakili αi yang independen terhadap pasar. 

 Komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili βi.RM 

Single Indeks Model menggunakan asumsi-asumsi yang merupakan karakteristik 

model ini sehingga menjadi berbeda dengan model-model lainnya. 

 

2.4.  Konsep Return dan Risiko 

 Return 



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. 

Perhitungan return realisasi disini menggunakan return total. Return total merupakan 

keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Adapun rumus return 

realisasi menurut (Jogiyanto, 2003) adalah: 

              𝑅𝑖 =
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
  

Dimana: 

Ri  = Return Saham 

𝑃𝑡   = Harga saham pada periode t 

𝑃𝑡−1 = Harga saham pada periode sebelumnya 

 Risiko 

a. Pengelompokkan Risiko 

Risiko yang dapat menyebabkan penyimpangan tingkat pengembalian investasi dapat 

dikelompokan menjadi 2 jenis, yaitu: 

1. Systematic Risk 

Systematic Risk disebut juga risiko pasar karena berkaitan dengan perubahaan yang 

terjadi di pasar secara keseluruhan, risiko ini terjadi karena kejadian diluar kegiatan 

perusahaan 

2. Unystematic Risk 

Unsystematic risk merupakan risiko spesifik perusahaan karena tergantung dari 

kondisi mikro perusahaan. Contoh unsystematic risk antara lain : risiko 



industri, operating laverage risk dan lain-lain. Risiko ini dapat diminimalkan dengan 

melakukan diversifikasi investasi pada banyak sekuritas dengan pembentukan 

portofolio, unsystematic risk disebut juga diversible risk. 

 

b. Pengukuran risiko sistematis/Beta saham 

Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas (volatility) return suatu sekuritas atau 

return portofolio terhadap return pasar. Adapun cara mengestimasi beta yaitu: Beta 

sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Data 

historis adalah untuk menghitng beta waktu lalu dipergunakan sebagai taksiran beta 

yang akan datang. Beta sekuritas individual cenderung mempunyai koefisien 

determinasi (yaitu dalam bentuk kuadrat dari koefisien korelasi) yang lebih rendah 

dari beta portofolio. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi perubahan nilai Ri 

yang bias dijelaskan oleh Rm. Dengan demikian semakin besar koefisien determinasi 

semakin akurat estimasi beta. Adapun rumus beta sekuritas (Jogiyanto, 2003): 

2m

mi

i



   

Keterangan: 

βi : Beta sekuritas 

σm : Kovarian return antara sekuritas ke i dengan return pasar 

σm
2
 : Varian return pasar    

Jika beta sama dengan 1 (β = 1), maka kenaikan return sekuritas tersebut sebanding 

dengan return pasar. Jika beta lebih dari 1 (β > 1) berarti kenaikan return sekuritas 

lebih tingggi dibanding return pasar. Beta lebih dari 1 biasanya dimiliki oleh 

aggressive stock (saham yang agresif), terutama saham dengan kapitalisasi besar. Beta 



kurang dari 1 (β < 1) berarti kenaikan return sekuritas lebih kecil dari kenaikan return 

pasar, terutama dimiliki oleh defensive stock (saham bertahan) yakni saham dengan 

kapitalisasi kecil. Risiko pasar dihitung dengan membandingkan antara return saham i 

periode t dengan return pasar periode t. 

 

2.5.  Excess Return to Beta 

 

Ukuran kinerja investasi menggunakan excess return terhadap beta, yaitu risiko yang 

tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi . Pertama kali dikemukan oleh Treynor 

sehingga disebut sebagai Indeks Treynor . Pengukuran ini mengasumsikan bahwa 

portofolio terdiversifiksi dengan baik, sehingga risiko yang ada dalam portofolio 

hanyalah systematic risk .  Indeks Treynor dinyatakan sebagai berikut : 

( 𝑅 −  𝑅𝑓 )

𝛽𝑖
  

Dimana : 

𝑅   =  Rerata return saham 

Rf = Tingkat bunga bebas risiko 

βi = Beta saham atau portofolio 

Jika nilai ERB positif maka menunjukan adanya margin atau keuntungan yang 

didapat investor dalam menanamkan sahamnya di BEI . Apabila nilai ERB positif dan 

semakin besar maka saham bekinerja semakin baik .      

 

 

 



 

2.6.  Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal 

Dalam pembentukan portofolio, investor selalu ingin memaksimalkan return harapan 

dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau mencari portofolio 

yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Karateristik 

portofolio yang seperti ini disebut dengan portofolio efisien. 

Untuk membentuk portofolio yang efisien, kita harus berpegang pada asumsi tentang 

bagaimana perilaku investor dalam perbuatan keputusan investasi yang akan 

diambilnya. Salah satu asumsi yang paling penting adalah bahwa semua investor tidak 

menyukai risiko (risk averse). Investor seperti ini jika dihadapkan pada dua pilihan 

investasi yang menawarkan return yang sama dengan risiko yang berbeda, akan 

cenderung memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. 

Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari 

sekian banyak pilihan yang ada pada portofolio efisien. Tentunya portofolio yang 

dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan 

terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. 

 

 

2.6.1. Portofolio Efisien 

Portofolio yang efisien didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return 

ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti atau portofolio yang 

mengandung risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang sudah pasti. 



Investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk membentuk portofolionya. 

Seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari 

kombinasi n-aktiva yang tersedia disebut dengan opportunity-set atau attainable-set. 

Semua titik di attainable-set menyediakan semua kemungkinan portofolio baik yang 

efisien maupun yang tidak efisien yang dapat dipilih oleh investor. Akan tetapi, 

investor yang rasional tidak akan memilih portofolio yang tidak efisien. Rasional 

investor hanya tertarik dengan portofolio yang efisien. Kumpulan dari portofolio yang 

efisien ini disebut dengan efficient set atau efficient frontier. 

Investor dapat menentukan kombinasi dari efek-efek untuk membentuk portofolio, 

baik yang efisien maupun yang tidak efisien. Dalam gambar 2.1. diasumsikan investor 

membentuk portofolio A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Yang penting bagi investor 

adalah bagaimana menentukan portofolio yang dapat memberikan kombinasi return 

dan risk yang optimum. 

Suatu portofolio dikatakan efisien apabaila portofolio tersebut bila dibandingkan 

dengan portofolio lain memenuhi kondisi berikut: 

a. Memberikan expected return terbesar dengan risk yang sama, atau 

b. Memberikan risk terkecil dengan expected return yang sama 



 

Gambar 2.1. Portofolio yang efisien dan tidak efisien 

Dalam gambar tersebut garis B, C, D, E, F disebut sebagai permukaan yang efisien, 

yaitu garis yang menunjukkan sejumlah portofolio yang efisien dan semua portofolio 

dibawah garis tersebut dinyatakan tidak efisien. 

Misalnya portofolio A merupakan portofolio yang tidak efisien bila dibandingkan 

dengan portofolio C, karena dengan risk yang sama, portofolio C memberikan 

expected return yang lebih tinggi. Demikian juga portofolio H, merupakan portofolio 

yang tidak efisien bila dibandingkan dengan portofolio B, karena expected return 

yang sama, portofolio H mempunyai risk yang lebih tinggi. 

2.6.2. Portofolio Optimal 

Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak 

pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio efisien adalah 

portofolio yang menghasilkan return maksimal pada tingkat risiko tertentu atau return 

tertentu dengan risiko yang minimal.  

Risk 

E (Rp) 



 

Gambar 2.2. Portofolio yang Optimal 

Dari gambar 2.2. diatas tampak bahwa investor A portofolio optimalnya terletak pada 

titik X yang memberikan kepuasan sebesar IC-A, karena portofolio tersebut 

menawarkan expected return yang diharapkan dan risiko yang sesuai dengan 

preferensinya. Investor A dikatakan tidak rasional jika memilih portofolio Y, karena 

portofolio tersebut memberikan expected return lebih rendah dengan risiko yang 

sama, sehingga tidak terletak pada EF dan memberikan kepuasan sebesar IC-A1 yang 

lebih kecil dari IC-A. Investor A juga dikatakan tidak rasional memilih portofolio Z, 

karena portofolio tersebut tidak tersedia dipasar walaupun dapat memberikan expected 

return lebih tinggi dari X dan memberikan kepuasan sebesar IC-A2 yang lebih besar 

dari IC-1. 

Sedangkan indefference-curve investor B bersinggungan dengan efficient frontier 

pada titik W. Artinya, portofolio efisien bagi investor tersebut terletak pada titik W, 

karena portofolio tersebut menawarkan return yang diharapkan dan risiko yang sesuai 

dengan preferensinya. 
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2.7. Indeks LQ-45 

Indeks LQ-45 hanya terdiri dari 45 saham yang telah terpilih melalui berbagai kriteria 

pemilihan, sehingga akan terdiri dari saham-saham dengan likuiditas dan kapitalisasi 

pasar yang tinggi. Saham-saham pada indeks LQ-45 harus memenuhi kriteria dan 

melewati seleksi utama sebagai berikut : 

1. Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata 

nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2. Ranking berdasar kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan 

terakhir) 

3. Telah tercatat di BEI minimum 3 bulan 

Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah 

hari perdagangan transaksi pasar regular. 

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 pasa 

besar di BEI. 

 

Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap naiknya indeks LQ-45, yaitu : 

a. Penguatan bursa global dan regional menyusul penurunan harga minyak mentah 

dunia. 



b. Penguatan nilai tukar rupiah yang mampu mengangkat indeks LQ-45 ke zona 

positif. 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Wahyuningrum (2012) pada jurnalnya nya yang berjudul “Pemilihan dan 

Pembentukan Portofolio Saham LQ 45 yang Efisien (Studi Kasus di Bursa Efek 

Indonesia)” menemukan bahwa dari 45 saham LQ45 diperoleh 44 saham yang 

memenuhi syarat E(Ri) > 0, dalam hal ini saham yang dikeluarkan adalah saham 

FREN (Mobile-8 Telecom Tbk) yang mempunyai E(Ri) terbesar. Dari 44 saham yang 

terpilih, ditentukan kembali saham yang mempunyai E(Ri) > RBR, yaitu yang 

mempunyai  tingkat pengembalian yang lebih besar daripada aktiva bebas risiko. Dari 

44 saham tersebut diperoleh 11 saham yang kemudian diolah kembali untuk mencari 

risiko dan returnnya diantaranya yaitu melalui rasio ERB yang mengukur kelebihan 

return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan. 

Berdasarkan analisis risiko saham yang dinilai dengan varian kesalahan residu, serta 

tahap-tahap analisis model indeks tunggal, diperoleh 6 saham yang menjadi portofolio 

efisien yaitu saham TRUB (Truba Alam Manunggal Engineering Tbk), BUMI (Bumi 

Resources Tbk), TINS (Timah Tbk),BNBR (Bakrie & Brothers Tbk), BBNI (Bank 

Negara Indonesia Tbk), serta ELTY (Bakrieland Development Tbk). Perbandingan 

return yang efisien dan yang non-efisien yakni Return ekspektasi portofolio efisien 

yang diperoleh adalah sebesar 14.6% dan risikonya sebesar 1.6%. Sedangkan return 

ekspektasi pada portofolio non-efisien adalah sebesar 7.8% dan risikonya sebesar 

0.13%. 

Setiawan (2010) dengan judul “Analisis Investasi dalam Menentukan Portofolio 

Efisien di Bursa Efek Jakarta”. Berdasarkan hasil penelitian saham-saham yang 



masuk kedalam faktor penghitung Indeks LQ-45, peneliti memperoleh kesimpulan 

sebagai berikut :  

a. Koefisien regresi Beta ( β ) merupakan  ukuran  polatility  data saham terhadap 

indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan kata lain beta merupakan besaran 

nilai elastisitas perubahan return saham Indeks LQ-45 karena terjadinya perubahan 

indeks harga saham gabungan (IHSG). Hal  tersebut diperlihatkan dari hasil uji 

signifikansi, walaupun masih ada yang hasilnya tidak signifikan artinya perubahan 

return saham tidak atau kurang di pengaruhi oleh IHSG. 

b. Return saham Indeks LQ 45 berdasarkan konsep Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). Konsep ini juga erat kaitannya dengan perhitungan beta sehubungan hasil 

pengembalian yang disyaratkan dipengaruhi oleh beta. Dari return rata-rata selama  

18  periode pengamatan diperoleh hasil pengembalian saham berdasarkan tingkat 

risiko beta didapat hasil yang bertolak belakang dengan return saham pada 

umumnya, dimana saham-saham yang memiliki return tertinggi justru memiliki 

beta yang rendah bahkan minus dan sebaliknya yang memiliki return rendah 

memiliki beta yang tinggi. 

Sulistiorini (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja Portofolio 

Saham dengan Metode Sharpe, Teynor dan Jensen” mendapatkan hasil bahwa Indeks 

kinerja Sharpe, Treynor dan Jensen menunjukkan ada 4 saham LQ-45 dari tahun 2003 

sampai tahun 2007 yang selalu menunjukkan indeks kinerja bernilai negatif paling 

banyak yaitu; BBCA (Bank Central Asia Tbk), INDF (Indofood Sukses Makmur 

Tbk), ISAT (Indosat Tbk), TLKM (Telekomunikasi Indonesia Tbk). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Simamora (2007) dalam thesisnya yang 

berjudul “Analisis Portofolio Efisien pada Saham-saham yang Bertahan pada Indeks 



LQ-45 Selama 5 tahun” 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. 

 


