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1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan lembaga 

perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar 

(Sunariah, 2006;4). Sedangkan dalam arti sempit pasar modal adalah suatu 

tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan efek 

atau disebut bursa efek (Sutrisno, 2009;300). 

Bursa efek (pasar modal) yang terbesar di Indonesia adalah BursaEfek 

Jakarta (BEJ) yang juga dikenal dengan nama asingnya sebagai Jakarta Stock 

Exchange (JSX). Sekuritas yang diperdagangkan di BEJ adalah saham preferen 

(preferred stock), saham biasa (common stock), hak (right) dan obligasi 

convertible (convertible bonds). Saham biasa mendominasi volume transaksi di 

BEJ. Bursa efek terbesar  setelah BEJ adalah Bursa Efek Surabaya (BES) atau 

Surabaya Stock Exchange (SSX). 

Sekuritas yang terdaftar di BEJ juga di perdagangkan di BES.Efektif mulai 

November 2007, setelah dilakukannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa) yang diadakan pada 30 Oktober 2007, BEJ dan BES bergabung 

menjadi BEI (Bursa Efek Indonesia). 

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam ikut membangun perekonomian nasional, terbukti banyak 

industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai 

media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi 

keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi financial nerve center 

(saraf finansial dunia) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan 

perekonomian modern tidak akan mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal 

tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik. 
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Investasi merupakan kegiatan menunda konsumsi untuk mendapatkan nilai 

yang lebih besar di masa yang akan datang (Jogiyanto, 2009;5). Pandangan yang 

selama ini ada dalam kebanyakan masyarakat kita menyebutkan bahwa investasi 

sebagai sesuatu yang mahal dan penuh risiko.Padahal kita tahu bahwa dengan 

menyimpan uang di celengan, membeli tanah, membeli emas adalah beberapa 

contoh jenis investasi yang cukup mudah dilaksanakan bagi sebagian masyarakat 

kita. Jenis investasi lain yang sudah berkembang dan sudah banyak dilakukan di 

hampir seluruh Negara di dunia adalah investasi pada pasar modal.  

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat lambaga 

ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana(borrowers) 

dan pihak yang meminjamkan dana (lenders), tetapi juga bagi pemerintah. Di era 

globalisasi ini semua negara menaruh perhatian besar terhadap pasar modal 

karena memiliki peranan strategis bagi penguatan ketahanan suatu negara.Salah 

satu contoh instrument investasi pada pasar modal adalah saham. 

Saham adalah bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan di 

perusahaan. Saham terbagi menjadi dua jenis , yaitu saham biasa (common stock) 

dan saham preferen (preferred stock). Menurut (Sunariah, 2006;6)investor yang 

memiliki saham, baik saham biasa maupun sahan preferen akan mendapatkan  

bagian keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk dividen. 

Pembagian dividen oleh perusahaan akan dilakukan apabila kinerja keuangan 

perusahaan cukup bagus dan sudah mampu membayar kewajiban lainnya. 

Perdagangan saham saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat 

pesat.Hal ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi informasi.Kemajuan 

informasi telah banyak membantu transaksi di pasar modal. Setiap investor dapat 

melakukan investasi dengan mudah dan tanpa harus datang langsung ke tempat 

dia akan berinvestasi. Jadi, perputaran modal dalam suatu negara tidak hanya 

berasal dari investor dalam negeri tapi juga berasal dari investor asing. Setiap 

kejadian baik dari bidang ekonomi, politik, dan keamanan yang terjadi di dalam 

dan luar negeri nantinya akan mempengaruhi pasar modal di suatu negara. 

Jika kejadian direspon positif oleh para pelaku pasar maka hal ini akan 

membawa dampak yang baik pula dalam transaksi di pasar modal. Kondisi yang 
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baik dipasar modal diharapkan dapat memberikankeuntungan yang baik bagi para 

investor.Namun, lain halnya jika suatu kejadian direspon negatif maka hal ini juga 

akan berimbas kurang baik dalam pasar modal. 

Sebelum terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 dan tahun 2008, 

saham-saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau sekarang dikenal dengan Bursa 

Efek Indonesia (BEI) banyak diminati oleh para investor. Idealnya, pasar modal 

merupakan sumber keuntungan baik bagi para emiten maupun investor.Tetapi, 

kondisi yang terjadi pada tahun 1997dan tahun 2008 menyebabkan berubah 

sebaliknya.banyak investor mengalami kerugian besar. Perusahaan emiten juga 

mengalami hal yang sama dan tercermin dari harga saham yang menurun tajam. 

Hal-hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa instrument dalam pasar 

modal mengandung suatu ketidakpastian dan termasuk didalamnya adalah saham. 

Pemodal tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi yang 

dilakukan. Pada keadaan semacam itu dikatakan bahwa, pemodal tersebut 

menghadapi risiko dalam investasi yang dilakukannya. Maka yang bisa dilakukan 

adalah memperkirakan keuntungan yang diharapkan dari investasinya dan 

seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari 

hasil yang diharapkan. 

Seorang investor dalam melakukan investasi di pasar modal memerlukan 

pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisis 

efek-efek mana yang akan dibeli, mana yang akan dijual, dan mana yang akan di 

pertahankan guna mendapatkan tingkat kembalian(return) yang diinginkan. 

Alternatif yang mana yang akan dipilih tergantung investor dalam kesediaannya 

menerima risiko dari investasi yang dilakukan dan tingkat pengembalian atau 

return yang diinginkan. Jika investor mengharapkan tingkat keuntungan yang 

tinggi maka mereka harus bersedia menerima risiko yang tinggi pula.Investor 

yang bersikap demikian maka investasi yang bisa dilakukan adalah dengan 

membeli saham di Bursa Efek Indonesia. 

Risiko investasi mencerminkan perbedaan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya. Apabila hasil yang  sesungguhnya lebih besar 

dari pada hasil yang diharapkan maka investor akan mengalami keuntungan, 
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tetapi apabila hasil yang diharapkan lebih besar daripada hasil yang sesungguhnya 

maka investor akan mengalami kerugian. Risiko investasi dapat diperkecil dengan 

cara melakukan diversifikasi, yaitu menginvestasikan dana dalam beberapa saham 

yang akan membentuk portofolio. Pada dasarnya risiko dapat diukur dengan 

standar deviasi. Pemodal akan menginginkannilai deviasi standar atau risiko 

tersebut sekecil mungkin, bahkan diharapkan risiko yang mendekati nol. 

Proses investasi menunjukan bagaimana pemodal seharusnya melakukan 

investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas mana yang akan dipilih, seberapa banyak 

investasi tersebut, cara melakukannya dan kapan investasi tersebut akan 

dilakukan. 

Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi fonomena 

yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam.Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya 

dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagaisalah satu 

komponennya nampak masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk 

turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal. 

Perbedaan umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal 

syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan 

perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional 

terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar 

syariah.Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal 

konvensional tidak jauh berbeda meskipun dalam konsep pasar modal syariah 

disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan 

yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari 

unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai 

praktik spekulasi. 

Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai 

dengan diterbitkannya reksadana syariah pada 25 Juni 1997 diikuti dengan 

diterbitkannya obligasi syariah akhir 2002, kemudian diikuti pula dengan hadirnya 

Jakarta Islamic Index (JII) pada Juli 2000. Instrumen-instrumen investasi syariah 

tersebut kemudian mengalami perkembangan sejalan dengan maraknya 
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pertumbuhan bank-bank nasional yang membuka “window” syariah dan banyak 

sekuritas yang ada, beberapa diantaranya telah memperoleh pengakuan dari 

Dewan Syariah Nasional (DSN) atas kesyariahannya. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat return dan risiko 

pada investasi saham, sehingga akandapat ditentukan saham yang masuk dalam 

kandidat portofolio yang dapat memberikan return yang optimal denganrisiko 

tertentu. Emiten yang dipilih dalam penelitian  ini adalah emiten syariah, yakni 

emiten yang kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di 

Bursa Efek Indonesia, indeks untuk emitan syariah ysng dipakai sebagai 

benchmark adalah Jakarta Islamic Index (JII). 

Analisis portofolio yang digunakan dalam penelitian ini adalah portofolio 

berdasarkan Single Index Model. Dalam hal ini, apabila kita melakukan 

pengamatan maka akan terlihat pada saat pasar  membaik (ditunjukan oleh indeks 

pasar) maka harga saham akan ikut meningkat. Hal ini menunjukan bahwa tingkat 

keuntungan suatu saham berkorelasi dengan berubahan pasar(Suad Husnan, 

2005;103). 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis memilih judul; 

“ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM JII ( JAKARTA 

ISLAMIC INDEX ) PADA PERIODE JANUARI 2007 - DESEMBER 2011 

DENGAN METODE SINGLE INDEX MODEL  DI BURSA EFEK 

INDONESIA” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas dan 

penyajian masalah dalam memilih dan menentukan kombinasi terbaik dari saham 

JII agar terbentuk portofolio yang optimal berdasarkan Single Index Model, maka 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut; 

1. Saham-saham mana yang masuk dalam portofolio optimal dari saham-

saham JII berdasarkan Single Index Model. 

2. Berapa tingkat pendapatan portofolio optimal yang diharapkan dan standar 

deviasi portofolio optimal dengan menggunakan Single Index Model. 

3. Berapa proporsi saham dalam portofolio optimal terpilih berdasarkan 

Single Index Model. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikannya yang nantinya akan penulis 

pergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat 

untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen, 

program studi Manajemen di Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah; 

1. Mengetahui saham-saham yang masuk dalam portofolio optimal dari 

saham-saham JII berdasarkan Single Index Model. 

2. Mengetahui tingkat pendapatan portofolio optimal yang diharapkan dan 

standar deviasi portofolio optimal dengan menggunakan Single Index 

Model. 

3. Mengetahui proporsi saham dalam portofolio optimal terpilih berdasarkan  

Single Index Model. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung diharapkan 

dapat berguna bagi; 

1. Penulis 

Untuk menyusun skripsi sebagai syarat menempuh ujian Sarjana Ekonomi 

program studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung, dimana pengalaman yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan daya nalar 

sebagai bagian dari proses belajar, sehingga dapat lebih memahami kaitan 

antara teori dan aplikasinya. 

2. Perusahaan atau Investor 

Dapat dijadikan bahan atau dasar pertimbangan baik bagi para manajer 

atau perusahaan itu sendiri maupun para investor yang akan menanamkan 

dananya pada saham-saham JII dengan menggunakan Single Index Model, 

sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat. 

3. Penelitian lain. 

Dimana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan 

informasi dalam menunjang kegiatan menuntut ilmu di perguruan tinggi 

dan juga dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

4. Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka untuk pihak-

pihak yang berminat mendalami masalah pada dunia pasar modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I.  PENDAHULUAN               8 

 

 

 

  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal dapat dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar 

menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu 

pihak yang menyediakan atau pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) 

dengan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka 

pihak yang memiliki kelebihan danadapat menginvestasikan dana tersebut dengan 

harapan memperoleh imbalan sedangkan pihak yang memerlukan dana dapat 

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu 

dana dari operaasi perusahaan. Sedangkan fungsi keuangan karena pasar modal 

memberikan kemungkainan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik 

dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

Dalam dunia yang sebenarnya hampir semua aktivitas investasi 

mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Seorang investor tidak tahu dengan 

pasti apayang akan diperolehnya dari aktivitas invesatasi yang akan dilakukannya. 

Sehingga ia hanya bisa memperkirakan berapa tingkat keuntungan yang 

diharapkan dan seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan 

menyimpang dari hasil yang diharapkan dengan memperhitungkan nilai yang 

diharapkan dan mengukur penyebaran nilai dari aktivitas yang akan dilakukannya. 

Jogiyanto(2009;5) mengemukaan bahwa investasi pada hakikatnya 

merupakan penempatan sejumlahdanapada saat ini dengan harapan untuk 

memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan 

menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset finansial (financial asset) dan investasi 

pada aset-aset riil (real asset). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar 

uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper dan surat berharga 

pasar uang. Investasi juga dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, 

obigasi, waran dan opsi.Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk 

pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan dan 

pembukaan perkebunan. 
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Pemilikan aset finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu; investasi langsung (direct investing) dan 

investasi tidak langsung (indirect investing). Investasi langsung diartikan sebagai 

suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang 

secara resmi telah go public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan 

berupa dividen dan capital gain. Sedangkan investasi tidak langsung terjadi 

bilamana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh 

perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. 

Menurut Rusdin (2006;68)saham adalah sertifikat yang menunjukan bukti 

kepemilikan suatu perusahan, dan pemegang saham memiliki hakklaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan salah satu instrumen 

keuangan di pasar modal.Saham dapat diartikan sebagai bukti penyertaan modal 

dalam kepemilikan suatu perusahaan.Investasi dalam bentuk saham dianggap 

lebih menarik bagi sebagian orang karena dalam hal ini investor dituntut untuk 

lebih hati-hati dan jeli dalam mengambil sikap keputusan investasi. 

Menurut Tendelilin(2010;102), dalam konteks manajemen investasi, 

risikomerupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima 

dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti 

semakin besar risiko investasi tersebut. 

Dalam konteks portofolio, risiko dibedakan menjadi dua, yaitu risiko 

sistematis (systematic risk) dan risiko tidak sistematis (unsystematic risk). Risiko 

sistematis merupakan risikoyang  tidak dapat dihilangkan dengan melakukan 

diversifikasi, karena fluktuasirisiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang 

dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Misalnya perubahan tingkat 

bunga, kurs valuta asing, dan kebijakan pamerintah.Risiko ini bersifat umum dan 

berlaku bagi semua saham dalam bursa saham yang bersangkutan. 

Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau 

industri tertentu. Fluktuasi ini besarnya berbeda-beda antara satu saham dengan 

saham yang lain. Karena perbedaan itulah maka masing-masing saham memiliki 
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tingkat sensitivitas yang berbedaterhadap setiap perubahan pasar.Misalnya faktor 

struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas dan tingkat keuntungan. 

Menurut Jogiyanto (2009;199), Return Ekspektasi adalah; 

“ Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa 

mendatang”. 

Sedangkan return ekspektasi portofolio menurut Jogiyanto (2009;244) 

adalah; 

“Rata-rata tertimbang dari return-return ekspektasi tiap-tiap 

sekuritas tunggal di dalam portofolio”. 

Pengertian portofolio menurut Brigham & Houston (2004;168) adalah 

sebagai berikut; 

“portofolio is a collection of investment securities.” 

Artinya bahwa portofolio adalah suatu kumpulan dari investasi di berbagai 

sekuritas. 

Menurut Jogiyanto (2009;299), portofolio yang efisien adalah sebagai 

berikut ; 

“Portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan 

tingkat risiko yang sama atau portofolio yang mengandung risiko 

terkecil dengan tingkat returnekspektasi yang sama”. 

Menurut Jogiyanto, (2009;299), portofolio yang optimal adalah sebagai 

berikut ; 

“Portofolio optimal merupakan portofolio dengan kombinasi return 

ekspektasian dan risiko terbaik”. 

Untuk menghasilkan diversivikasi sekuritas yang efisien sehingga didapat 

suatu portofolio yang optimal, investor perlu mengestimasi ekspektasi return dari 

saham-saham yang dipertimbangkan. Dalam penelitian ini penyeleksian saham 

dilakukan dengan memilih saham-saham yang masuk kedalam indeks JII dengan 

menggunakan Single Index Model.Selain itu semua kovarian antara saham dengan 

pasar tersebut perlu diestimasi dan juga ditentukan tingkat bunga bebas 

risikonya.Setelah itu dilakukan, kemudian investor dapat mengidentifikasikan 

komposisi portofolio, menghitung perbandingan ekspektasireturn, dan juga 
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menghitung perbandingan beta. Setelah didapatkan hasilnya maka dengan 

menggunakan Excess Return to Beta dan Cut of Rate dipergunakan untuk 

menentukan saham mana yang akan masuk menjadi saham unggulan yang optimal 

dengan menggunakan Single Index Model. Penyelesaian akhir dari pembentukan 

portofolio optimal adalah menentukan perbandingan proporsi dari masing-masing 

saham. 

Setelah proporsi dana masing-masing saham terpilih didapatkan, kemudian 

dihitung perbandingan tingkat pendapatan portofolio optimal yang diharapkan dan 

didapat portofolio yang optimal dari portofolio yang terpilih.Selanjutnya investor 

dapat memilih portofolio yang sesuai dengan tingkat keuntungan yang diharapkan 

dan risiko yang bersedia ditanggungnya. 
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Sumber : Penulis 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode yang digunakan 

Metode yang digunakan penulis adalah; 

Motode deskriptif menurut Sugima (2008;37) adalah riset yang berupaya 

mengumpulkan data, menganalisis secara kritis atas data-data tersebut dan 

menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung atau 

masa sekarang. Suatu riset deskriptif dapat dimaksudkan untuk meneliti suatu 

kelompok atau individu manusia, suatu set kondisi, atau riset terhadap suatu 

objek atau hal apapun. Secara spesifik jenis metode deskriptif yang akan 

dilakukan yaitu studi kasus atau case study.Menurut Sugima (2008;38)studi 

kasus atau case studyadalah penelitian deskriptif terhadap suatu fase yang 

spesifik atau khas dari keseluruhan keadaanatas suatu subjek, suatu kejadian, 

atau suatu objek tertentu. 

 

1.6.2 Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui : 

1. Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara penelitian untuk mengumpulkan 

data dengan cara membaca serta mempelajari buku referensi. 

2. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan penelitian langsung pada masalah yang akanditeliti mengenai 

indeks JII serta data-data pendukung lainnya yang penulis butuhkan dalam 

penelitian ini yang berasal dari Bursa Efek Indonesia. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan melalui situs BEI www.idx.co.id, 

www.duniainvestasi.com/bei/prices/stock/JII, 

http;//finance.yahoo.com/sertapada Pojok Bursa Universitas Widyatama yang 

berlokasi di jalan Cikutra 204 A. Bandung. Waktu penelitian dimulai dari 

bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012. 

 


