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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam membangun perekonomian. Terbukti dengan banyaknya 

perusahaan yang menggunakan pasar modal sebagai media untuk menyerap 

investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Disisi lain, 

merupakan lembaga alternatif bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan 

dananya. 

Seperti halnya pasar pada umumnya, pasar modal merupakan tempat 

bertemunya antara pembeli dan penjual dengan risiko untung dan rugi (Jogiyanto, 

2015: 29). Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan, meskipun 

terkadang tidak ada batasan antar kedua fungsi tersebut. fungsi ekonomi yaitu 

menyediakan fasilitas yang mempertemukan pihak yang memiliki dana dan pihak 

yang membutuhkan dana. Sedangkan fungsi keuangan dari pasar modal adalah 

memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi 

pemilik dana (pemegang saham) sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. 

Pasar modal memberi solusi bagi perusahaan yang membutuhkan dana 

melalui penerbitan saham dan obligasi. Bagi investor keberadaan pasar modal 

menjadi salah satu tempat untuk berinvestasi dengan harapan mendapatkan 

dividen dan atau capital gain. 

Pasar modal dapat dijadikan salah satu barometer perekonomian suatu 

negara. Para analisis selalu mengaitkan performa pasar modal dengan kondisi 
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makro ekonomi suatu negara. Indeks harga saham gabungan dapat mewakili 

kondisi pasar modal. Oleh karena itu indeks harga saham gabungan selalu menjadi 

berita menarik bagi pengamat pasar modal. Secara umum, indeks harga saham 

gabungan merupakan indikator pergerakan harga saham di bursa. Secara 

sederhana, jika indeks naik berarti baik, jika indeks turun berarti buruk. 

Perekonomian konvensional melihat pasar modal sebagai sarana investasi 

yang bersifat spekulatif untuk mendapatkan keuntungan (gain) yang cepat dan 

besar. Kegiatan spekulatif ini menyebabkan kemerosotan tingkat pertumbuhan 

ekonomi nasional. Oleh karena itu industri pasar modal Indonesia mulai melirik 

pengembangan penerapan prinsip-prinsip syariah islam sebagai alternatif 

instrumen investasi dalam kegiatan pasar modal. 

Namun investasi baik di lembaga konvensional maupun yang berbasis 

syariah sama-sama mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Yang berarti 

pemodal tidak tahu pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi yang 

dilakukannya. Salah satu kemudahan dalam investasi sekuritas untuk menghindari 

risiko dengan melakukan portofolio investasi. 

Model portofolio merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi di pasar modal. Dengan 

portofolio diharapkan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi dikemudian 

hari. Sebelum melakukan investasi sebaiknya investor mengetahui bagaimana 

kinerja dari saham yang akan diinvestasikan dan menganalisa bagaimana 

gambaran mengenai return dan risiko yang akan diterima jika berinvestasi pada 
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saham yang telah dipilih sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham 

tersebut. 

Preferensi investor dalam hal investasi, erat kaitannya dengan penilaian 

terhadap return dan risiko investasi. Setiap investor mampu menanggung risiko 

yang berbeda-beda, tetapi tentu mereka mengharapkan return yang sesuai. 

Menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup. Risiko juga perlu 

diperhitungkan, karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari 

kedua faktor tersebut. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, 

semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar return yang harus 

dikompensasikan (Jogiyanto, 2015). 

Penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya adalah dengan cara Markowitz, dengan aktiva bebas risiko, dan 

dengan cara model indeks tunggal (Jogiyanto, 2015: 367). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan model indeks tunggal untuk menentukan portofolio yang 

optimal. Model ini secara khusus dikembangkan guna menyederhanakan 

perhitungan dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam perhitungan simpangan 

rata-rata return pasar. 

Sikap atau pandangan seorang investor terhadap trading saham bisa menjadi 

lebih kuat pada saat ia membuat keputusan untuk mencapai tingkat stabilitas 

finansial tertentu, dimana rekomendasi keluarga dan teman-temannya akan 

membentuk pola perilaku tertentu bagi investor tersebut. Ketika sudah terdapat 

intensi untuk investasi, investor umumnya akan mulai mengevaluasi posisi 

keuangan perusahaan berdasarkan beberapa ukuran objektif yang terdapat dalam 
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informasi akuntansi perusahaan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut bisa menjadi 

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan apakah akan membeli saham 

perusahaan yang bersangkutan (Ali, 2009). 

Bursa Efek Indonesia menyebarkan data pergerakan harga saham melalui 

media cetak dan elektronik untuk memberikan informasi yang lebih lengkap bagi 

investor tentang perkembangan bursa. Satu indikator pergerakan harga saham 

tersebut adalah indeks harga saham. Saat ini, BEI mempunyai sebelas macam 

indeks saham yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Sektoral, 

Indeks LQ45, Jakarta Islamic Indeks, Indeks Kompas100, Indeks BISNIS-27, 

Indeks PEFINDO25, Indeks SRI-KEHATI, Indeks Papan Utama, Indeks Papan 

Pengembangan, dan Indeks Individual. 

Bangsa Indonesia saat ini berada dalam tahap perjuangan melaksanakan 

pembangunan di segala bidang demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran 

yang merata bagi seluruh rakyat. Salah satu bidang yang akan terus dibangun ialah 

bidang ekonomi. Sementara perekonomian Indonesia yang akan dibangun harus 

sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ekonomi kekeluargaan 

Indonesia yang akan membawa sekurang-kurangnya dua aspek positif yakni dapat 

menyejahterakan seluruh rakyat dan akan dapat mengangkat martabat bangsa di  

dunia internasional. 

Bangsa Indonesia dalam membangun industri perlu mengedepankan industri 

berbasis sumberdaya domestik terbarukan (renewable resource based industries), 

yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta 

sumberdaya alam domestik lainnya. Kekayaan sumberdaya alam telah 
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membuktikan bahwa negara ini mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi, 

terutama melalui sektor pertanian. Perekonomian dengan kelestarian sumberdaya 

alam dan lingkungan harus berjalan seiring demi terwujudnya pembangunan 

berkelanjutan. 

Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah bersama BEI dan Yayasan 

Keanekaragaman Hayati Indonesia membentuk suatu indeks saham sebagai 

bentuk kepedulian terhadap lingkungan dari dunia usaha. Selain itu, adanya 

indeks tersebut akan memudahkan investor yang ingin berinvestasi di perusahaan 

emiten yang ramah lingkungan. SRI-KEHATI merupakan suatu konsep investasi 

dalam bentuk reksadana yang dapat di lakukan secara perorangan maupun 

perusahaan demi mendukung keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, peran 

pemerintah sangat diperlukan untuk menanggapi kondisi investasi di Indonesia 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi para investor untuk berinvestasi kepada 

perusahaan yang dinilai memiliki kinerja tinggi terhadap investasi berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan 

yang dinilai akan menumbuhkan semangat perorangan maupun perusahaan untuk 

berinvestasi karena hanya dengan dukungan dari seluruh masyarakat maka 

investasi berkelanjutan dapat dimanfaatkan demi menguatkan pasar modal dan 

perekonomian Indonesia. 

Diyakini bahwa banyak investor yang ingin berinvestasi di perusahaan 

emiten yang ramah lingkungan. Kini, semakin meningkat para investor yang 

mempertimbangkan emiten mana yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian 

lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Maka untuk lebih memudahkan 
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investor mengambil keputusannya dalam berinvestasi dapat dilihat saham-saham 

pada indeks SRI-KEHATI yang membentuk portofolio optimal. 

Motivasi dalam penelitian ini, yaitu dengan melihat lingkup eksternal dari 

peneliti bahwa keputusan investasi tidak hanya untuk seorang investor saja tetapi 

juga untuk calon investor, dimana mahasiswa maupun semua pembaca hasil 

penelitian ini yang mempunyai kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan nanti dianggap sebagai calon investor tersebut, yang 

membutuhkan informasi seputar hal-hal yang dapat memengaruhi keputusan 

investasinya. Salah satunya adalah portofolio optimal yang dapat dibentuk. 

Salah satu indeks dimana emiten yang memerhatikan pelestarian lingkungan 

adalah SRI-KEHATI. Berikut adalah saham-saham yang diperhitungkan pada 

indeks SRI-KEHATI dari bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan April 

tahun 2016. 

Tabel 1.1 30 Daftar Saham Indeks SRI-KEHATI 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

4 ASII Astra International Tbk 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk 

6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

8 BDMN Bank Danamon Tbk 

9 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

10 EXCL XL Axiata Tbk 

11 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

12 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

13 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
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No. Kode Nama Perusahaan 

14 ISAT Indosat Tbk 

15 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

16 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk 

17 KLBF Kalbe Farma Tbk 

18 LSIP PP London Sumatera Indonesia Tbk 

19 MEDC Medco Energi International Tbk 

20 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

21 PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk 

22 PTBA Bukit Asam (Persero) Tbk 

23 SMCB Holcim Indonesia Tbk 

24 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

25 TINS Timah (Persero) Tbk 

26 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

27 UNTR United Tractors Tbk 

28 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

29 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk 

30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

 Penelitian ini mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad 

Syaipullah (2013) yang meneliti tentang pembentukan portofolio optimal 

berdasarkan model indeks tunggal studi pada perusahaan industri makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Dalam hasil penelitiannya 

berdasarkan perhitungan tingkat pengembalian dan risiko, dari 18 saham yang  

diteliti dapat diketahui hanya ada 2 saham yang dikatagorikan membentuk 

portofolio optimal yang dilihat dari nilai ERB dan cut off point, kedua saham 

tersebut yaitu adalah PT. Mayora Indah (MYOR) dan Tiga Pilar Sejahtera Food 

(AISA). 
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Dari uraian latar belakang dan tabel diatas penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan menganalisis saham-saham seperti apa yang bisa membentuk 

portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal dari saham-saham 

perusahaan indeks SRI-KEHATI. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk dapat mengetahui portofolio optimal yang dapat dibentuk dari 

perusahaan yang sahamnya diperhitungkan dalam indeks SRI-KEHATI tahun 

2013 hingga 2016, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: 

“Bagaimana model indeks tunggal digunakan sebagai salah satu alat untuk 

membentuk susunan portofolio yang optimal dalam berinvestasi di saham-saham 

perusahaan pada indeks SRI-KEHATI” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana model indeks tunggal digunakan sebagai salah satu alat untuk 

membentuk suatu susunan portofolio yang optimal dalam berinvestasi di saham-

saham perusahaan pada indeks SRI-KEHATI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan khusus 

tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik dan sekaligus untuk 

melatih penulis agar dapat menetapkan suatu permasalahan serta mencari 
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alternatif pemecahannya juga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

mengenai portofolio optimal dan investasi dalam pasar modal. 

2. Bagi calon investor hasil penelitian ini agar dapat dijadikan masukan dan  

pertimbangan untuk melakukan portofolio dalam penginvestasian supaya 

dapat menghindari dan atau meminimalisir kemungkinan terjadinya 

risiko kerugian dalam berinvestasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

dijadikan reverensi untuk melaksanakan penelitian yang lebih lanjut pada 

penelitian serupa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Berdasarkan 

Model Indeks Tunggal (Studi Pada Perusahaan yang sahamnya diperhitungkan 

dalam indeks SRI-KEHATI) ini penulis akan menyusun sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup gambaran umum meliputi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Merupakan bab yang berisi uraian teoritis yang berhubungan 

dengan pengertian dari investasi, tujuan berinvestasi, dasar 

keputusan investasi, proses keputusan investasi, pengertian pasar 

modal, fungsi pasar modal, peranan pasar modal, teori saham, 

model indeks tunggal, kinerja saham, teori portofolio. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai desain penelitian, 

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

populasi dan sampel, serta teknik analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan 

hasil penelitian, batasan penelitian, dan saran-saran yang 

berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini. 

 


