
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bursa Efek Indonesia ( BEI ) merupakan gabungan dari Bursa Efek atau pasar

modal yaitu Bursa Efek Jakarta ( Jakarta Stock Exchange ) dan Bursa Efek

Surabaya (Surabaya Stock Exchange). Prospek pertumbuhan pasar modal di

Indonesia demikian pesat karena didorong oleh banyaknya minat investor asing

yang masuk ke pasar modal Indonesia. Dengan adanya pasar modal, para investor

dapat melakukan investasi pada banyak pilihan investasi, sesuai dengan

keberanian mengambil risiko dimana para investor akan selalu memaksimalkan

return (keuntungan) yang dikombinasikan dengan risiko tertentu dalam setiap

keputusan investasinya. Teori keuangan mengatakan apabila risiko suatu investasi

meningkat maka diisyaratkan tingkat keuntungan yang semakin besar.

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan

untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Abdul Hakim, 2005 : 4).

Secara umum investasi dikenal sebagai kegiatan untuk menanamkan harta ataupun

modal baik pada aktiva riil maupun aktiva finansial pada suatu unit usaha atau

pendanaan dengan maksud memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang.
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Salah satu bentuk investasi yang mulai diminati individu sebagai pemodal adalah

investasi saham melalui bursa efek atau pasar modal.

Menurut Suad Husnan (1998 : 3) pasar modal adalah : Pasar untuk berbagai

instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan,

baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh

pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Biasanya investor

lebih suka membeli saham perusahaan yang go publik, sebab saham perusahaan

go publik sebagai komoditi investasi tergolong menjanjikan return (keuntungan)

yang tinggi tetapi juga memiliki risiko tinggi karena sifat komoditinya yang

sangat peka terhadap perubahan di bidang politik, ekonomi, moneter, kebijakan

pemerintah, baik perubahan itu di luar negeri maupun di dalam negeri.

Semakin banyaknya perusahaan yang menjadi emiten di pasar modal akan

menimbulkan berbagai kombinasi saham yang bisa di pilih oleh investor dalam

berinvestasi di pasar modal. Berdasarkan kenyataan bahwa pada umumnya

investor tidak menginvestasikan seluruh dananya pada satu jenis saham tetapi

mereka melakukan diversifikasi saham yang bertujuan untuk mengurangi risiko

yang ditanggung akibat dana yang diinvestasikan.

Dalam investasi saham, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan

risiko tertentu diperlukan analisis portofolio. Analisis portofolio dimaksudkan

untuk mencari  kombinasi investasi aset dari berbagai alternative aset yang ada

yang menawarkan tingkat pengembalian maksimal pada tingkat risiko tertentu

atau kombinasi saham yang menawarkan tingkat risiko terendah dengan tingkat
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pengembalian tertentu. Namun di dalam membentuk portofolio akan timbul suatu

masalah yaitu terdapat banyak sekali kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk

dari kombinasi aktiva yang ada. Kombinasi ini dapat mencapai jumlah yang tidak

terbatas. Hasil dari analisis ini akan menentukan ketepatan dalam pengambilan

keputusan investasi yang akan diambil oleh investor.

Return merupakan tujuan para investor dalam berinvestasi. Untuk

memaksimalkan return (keuntungan) yang diharapkan dengan tingkat risiko

tertentu, biasanya para investor menyiasati dengan portofolio saham dan salah

satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham bisa dilakukan dengan

melakukan diversifikasi kepemilikan saham, yaitu dengan mengkombinasikan

berbagai saham dalam investasinya atau dengan membentuk portofolio. Karena

pada dasarnya investor sangat menyukai investasi yang menghasilkan

pengembalian yang tinggi, akan tetapi tidak begitu menyukai adanya risiko.

Adanya ketidakpastian di masa yang akan datang akan menyebabkan risiko dalam

berinvestasi khususnya pada aset finansial yang selalu dipasarkan di bursa, hal

tersebut diakibatkan aset finansial sangat peka terhadap perubahan baik perubahan

dari dalam perusahaan yang mengeluarkan aset tersebut ataupun perubahan yang

diakibatkan oleh keadaan pasar sehingga akan menimbulkan dua jenis risiko yaitu

risiko sistematis dan risiko unsistematis. Risiko sistematis biasanya dipengaruhi

oleh keadaan pasar atau risiko ini akan dihadapi oleh semua aset yang listing di

bursa sedangkan risiko unsistematis biasanya diakibatkan oleh kebijakan-

kebijakan perusahaan dan hanya menimpa pada perusahaan yang besangkutan.
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Dalam berinvestasi ada dua faktor yang paling dipertimbangkan oleh investor,

yaitu tingkat pengembalian (return) dan risiko (risk). Dua faktor ini merupakan

hal yang berlawanan, dalam arti investor menyukai return yang tinggi dan tidak

begitu menyukai risiko yang tinggi. Pada kenyataan terdapat hubungan yang alami

antara besarnya pengembalian dan besarnya risiko, karena semakin besar

pengembalian yang diharapkan maka akan semakin besar pula risiko yang akan

dihadapi atau tingkat pengembalian yang tinggi akan selalu diikuti dengan tingkat

risiko yang tinggi pula.

Teori portofolio mempelajari dan menentukan kombinasi saham yang paling

efisien terhadap sekumpulan saham untuk mengoptimalkan keuntungan yang

diharapkan berkaitan dengan pencapaian tujuan investasi. Portofolio saham selain

untuk meminimumkan risiko juga untuk memaksimalkan return. Hakikat dari

pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko dengan cara diversifikasi

saham, yaitu menempatkan sejumlah dana pada berbagai alternatif investasi yang

berkorelasi negatif agar dana dapat menghasilkan pengembalian yamg maksimal

dengan tingkat risiko tertentu.

Membentuk portofolio memerlukan pertimbangan dalam memilih saham-saham

yang layak untuk masuk portofolio. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah

memilih saham-saham yang memiliki pengaruh besar pada Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) yaitu saham yang aktif diperdagangkan dan banyak dicari oleh

investor. Saham tersebut adalah saham yang masuk dalam indeks LQ-45. Saham-
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saham aktif (LQ-45) yang terbentuk dalam portofolio adalah saham-saham yang

cenderung stabil karena saham-saham tersebut termasuk saham yang liquid dalam

arti mudah diperjualbelikan baik dalam kondisi pasar bearish maupun bullish,

sehingga portofolio yang dihasilkan dapat menunjukkan hasil trade off yang

optimal antara return dan risiko. Indeks LQ-45 pertama kali diperkenalkan pada

tanggal 13 Juli 1994 dengan nilai dasar 100.

Indeks LQ-45 hanya terdiri dari 45 saham yang telah dipilih 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 seleksi utama sebagai berikut :

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

rata transaksi selama 12 bulan terakhir)

2. Ranking berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12

bulan terakhir)

3. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan

4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan

jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler

Saham-saham yang masuk di dalam LQ-45 terus dipantau dan setiap 6 bulan akan

diadakan review (awal Februari dan Agustus). Apabila ada saham yang sudah

tidak masuk kriteria maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi syarat.

Pemilihan saham-saham LQ-45 harus wajar, oleh karena itu BEI mempunyai
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komite penasehat yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas, dan

Profesional di bidang pasar modal.

Berikut ini data mengenai beberapa saham yang mampu bertahan dalam indeks

LQ-45 selama periode 1 Januari 2007 – 31 Juli 2009 disajikan pada Tabel 1. Data

saham-saham pada Tabel 1, dipilih sebagai sampel objek penelitian berdasarkan

konsistensinya serta mampu bertahan secara berturut-turut selama periode

penelitian, memiliki sifat konsistensi yang lebih baik untuk dikategorikan sebagai

saham-saham yang likuid. Saham-saham tersebut, dapat mewakili keseluruhan

saham-saham yang terdapat dalam kelompok LQ-45 yang telah menjadi parameter

tingkat likuiditas saham dalam perdagangan yang utama.
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Tabel 1. Saham-Saham Yang Terus-menerus Masuk Indeks LQ-45
Periode 1 Januari 2007 – 31 Juli 2009

No Nama Emiten
Kode

Emiten
Tanggal listing

saham
Kelompok

Saham

1 Astra Argo Lestari Tbk. AALI 09 Desember 1997 Pertanian

2 Aneka Tambang Tbk. ANTM 27 November 1997 Pertambangan

3 Astra Internasional Tbk. ASII 04 April 1990 Aneka Industri

4 Bank Central Asia Tbk. BBCA 31 Mei 2000 Keuangan

5 Bank Rakyat Indonesia Tbk. BBRI 10 Oktober 2003 Keuangan

6 Bank Danamon Indonesia Tbk. BDMN 06 Desember 1989 Keuangan

7 Berlian Laju Tanker Tbk. BLTA 26 Marer 1990 Transportasi

8 Bank Mandiri Tbk. BMRI 14 Juli 2003 Keuangan

9 Bank Niaga Tbk BNGA 29 November 1989 Keuangan

10 Bank International Indonesia Tbk BNII 21 November 1989 Keuangan

11 Central Proteinaprima Tbk CPRO 28 November 2006 Perikanan

12 International Nickel Indonesia Tbk INCO 16 Mei 1990 Pertambangan

13
Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 14 Juli 1994

Industri barang
konsumsi

14
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk INKP 16 Juli 1990

Industri dasar
dan kimia

15 Indosat Tbk ISAT 19 Oktober 1994
Infrastruktur,
utilitas, dan
transportasi

16 Medco Energi International Tbk MEDC 12 Oktober 1994 Pertambangan

17 Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 15 Desember 2003 Pertambangan

18 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA 23 Desember 2002 Pertambangan

19 Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 15 Februari 2000
Barang

Konsumsi

20 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 14 November 1995
Infrastruktur,
utilitas, dan
transportasi

21 United Tractors Tbk UNTR 19 September 1989
Perdagangan,

Jasa, dan
investasi

Sumber: www.idx.co.id
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Untuk membentuk portofolio dapat menggunakan Model Indeks Tunggal (Single

Index Model). Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga

dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Secara khusus dapat

diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika

indeks harga saham naik, dan juga sebaliknya, yaitu jika indeks harga saham

turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Hal ini menyarankan

bahwa return-return dari sekuritas mungkin berkolerasi karena adanya reaksi

umum (common response) terhadap perubahan-perubahan nilai pasar.

Asumsi model indeks tunggal mempunyai implikasi bahwa sekuritas-sekuritas

bergerak bersama-sama bukan karena efek di luar pasar, melainkan karena

mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar yang searah dengan

perubahan IHSG. Model indeks tunggal ini dapat diterima dan mewakili

kenyataan sesungguhnya bergantung dari seberapa besar asumsi-asumsi ini

realistis.

Hasil dari analisis portofolio akan menentukan ketepatan dalam pengambilan

keputusan investasi yang dilakukan. Motivasi inilah yang mendorong untuk

dilakukan sebuah penelitian, untuk mempermudah dan memperjelas ruang lingkup

pembahasan maka penelitian tersebut akan dikhususkan pada saham-saham yang

termasuk dalam indeks LQ-45 yaitu saham yang cenderung stabil dan aktif serta

likuid, sehingga lebih mudah diperjual belikan baik dalam kondisi pasar lemah

maupun kuat.
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Masalah investasi merupakan suatu hal yang tidak pasti dan mempunyai ruang

lingkup yang sangat luas. Terdapat banyak faktor yang perlu diperhatikan dan

dipertimbangkan, terutama dalam pengambilan sebuah keputusan untuk investasi.

Keakuratan analisis terhadap penilaian resiko investasi sangat dipertaruhkan. Atas

dasar permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis judul : “Analisa

Portofolio Saham LQ-45 Periode 1 Januari 2007 – 31 Juli 2009 Dengan

Menggunakan Single Indeks Model”

1.2 Permasalahan

Harapan dari suatu investasi adalah mendapatkan keuntungan dimasa yang akan

datang. Tetapi suatu proses investasi pasti terdapat risiko dan pepatah mengatakan

no pain no gain high risk high return. Semakin tinggi risiko sebuah investasi

maka biasanya semakin besar keuntungan yang dijanjikan. Demikian juga dalam

investasi saham untuk memaksimalkan keuntungan dengan risiko tertentu, perlu

dibentuk suatu portofolio. Portofolio merupakan sekumpulan investasi,

membentuk portofolio dalam investasi saham berati melakukan diversifikasi

terhadap sekuritas-sekuritas.

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang

tinggi sangat menarik untuk berinvestasi dalam indeks LQ45. Berinvestasi dalam

indeks LQ45 menjanjikan keuntungan dimasa yang akan datang. Tetapi untuk

dapat memaksimalkan keuntungan dengan tingkat risiko tertentu pada saham-
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saham LQ-45 perlu dibentuk suatu portofolio. Berdasarkan latar belakang yang

telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Saham-saham LQ-45 apa saja yang membentuk portofolio selama periode 1

Januari 2007 – 31 Juli 2009?

2. Berapakah komposisi investasi masing-masing saham tersebut?

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis saham-saham LQ-45 yang

membentuk portofolio selama periode 1 Januari 2007 – 31 Juli 2009

2. Menentukan komposisi investasi masing-masing saham tersebut

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai suatu tambahan pengetahuan mengenai praktek manajemen

keuangan khususnya investasi langsung kedalam bentuk saham dengan

membentuk portofolio dengan model Indeks Tunggal

2. Sebagai acuan untuk melakukan investasi saham yang ada di Bursa

Efek Indonesia

3. Memberikan alernatif pemecahan masalah dalam mendeteksi tingkat

risiko dan return yang dihadapi oleh investor dalam menanamkan

dananya di Pasar Modal
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1.4 Kerangka Pemikiran

Salah satu alternatif yang dilakukan investor dalam melakukan investasi jangka

pendek adalah melalui investasi saham. Penelitian ini menganalisis kinerja saham-

saham dari 21 perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 secara terus-menerus

selama periode 1 Januari 2007 – 31 Juli 2009.

Saham-saham tersebut dianalisis dengan menggunakan indeks tunggal yang

mengansumsikan bahwa harga saham hanya berhubungan dengan pergerakan

indeks pasar. Langkah-langkah menggunakan indeks tunggal adalah memeringkat

saham dengan menggunakan Excess return to beta (ERB), menentukan cut off

point (C*) kemudian nilai ERB dibandingkan dengan nilai C*, dimana ERB > C*

masuk dalam portofolio. Saham-saham yang masuk dalam portofolio kemudian

dihitung besar komposisi dana yang akan dialokasikan pada tiap saham tersebut.
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Bagan Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran
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1.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, hipotesis yang diajukan

adalah “Tidak semua saham-saham indeks LQ-45 selama periode penelitian

masuk dalam portofolio.”


