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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah

deviden di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko

yang terikat dengan investasi tersebut. Pada umumnya investor tidak

menginvestasikan seluruh dana pada suatu jenis saham tetapi mereka

melakukan diversifikasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang

ditanggung akibat dana yang di investasikan. Pilihan untuk melakukan

diversifikasi dilakukan dengan mengukur tingkat return dan risiko yang

akan diperoleh atas pemilihan portofolio tersebut, sehingga akan lebih

selektif dan mampu memberikan manfaat yang paling optimal. Hasil dari

berbagai pilihan diversifikasi ini kemudian dipilih portofolio terbaik yang

disebut dengan portofolio optimal.

Ketika seorang memutuskan untuk berinvestasi, mereka pasti telah

mempertimbangkan berapa tingkat pendapatan yang diharapkan

(expected return) atas investasi yang dilakukan dalam suatu periode

tertentu di pasar modal. Tetapi setelah periode berjalan, tidak ada yang

bisa memastikan bahwa tingkat pendapatan yang diinginkan akan sesuai

dengan tingkat hasil yang diterima di akhir periode (actual return), bisa

saja lebih tinggi atau mungkin lebih rendah dari harapan semula.

Sehingga dapat dikatakan ada unsur ketidakpastian yang harus

ditanggung para investor dalam melakukan investasi. Inilah yang

dinamakan risiko.

Investasi saham adalah investasi yang cukup berisiko karena harga

saham akan naik dan turun sehingga investor mungkin saja akan

memperoleh keuntungan yang besar tetapi dapat pula menderita kerugian

yang tidak sedikit jumlahnya. Investasi saham memiliki tingkat risiko

yang lebih tinggi dibandingkan investasi saham lainnya karena adanya
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unsur ketidakpastian tersebut. Tujuan utama para investor melakukan

investasi adalah untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih positif

antara harga jual dan harga beli saham dan deviden tunai yang diterima

dari emitem karena perusahaan mendapatkan keuntungan. Namun

investor bisa saja mengalami capital loss, yaitu harga jual lebih rendah

daripada harga beli saham. Hal inilah yang tidak diharapkan oleh

investor.

Setiap kegiatan investasi pasti memiliki risiko yang harus

ditanggung oleh investor sehingga pemilihan pada jenis investasi yang

akan ditanamkan oleh investor tersebut harus dilakukan dengan hati-hati.

Dalam memilih jenis investasi, investor tidak hanya memperhatikan

instuisi bisnis semata, tetapi harus menggunakan analisis yang baik dan

cermat, serta informasi yang akurat. Analisis yang dilakukan harus

memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat

memberikan dampak kondisi ekonomi secara makro maupun mikro.

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara

memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai

pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur

lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. Pasar modal

menawarkan para investor bermacam-macam pilihan seperti saham,

return, dan risiko. Semakin tinggi keuntungan, maka semakin tinggi pula

risikonya yang harus ditanggung (high risk, high return). Secara umum,

risiko saham dibedakan menjadi dua yaitu, risiko sistemasi (systematic

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

adalah risiko yang tidak dapat dihindari, dimana faktor-faktor makro

mempengaruhi pasar secara keseluruhan seperti keadaan ekonomi dan

politik. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko investasi yang

dapat dihindari melalui diversifikasi saham dengan membentuk portofolio

optimal (Ahmad, 2004 :100).
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Dengan adanya risiko-risiko tersebut, maka para investor harus

membentuk portofolio yaitu dengan melakukan investasi di berbagai jenis

saham dari berbagai sektor sehingga jika satu jenis saham merugi, masih

ada jenis saham lain yang menguntungkan. Portofolio adalah salah satu

cara meminimalkan risiko yaitu dengan melakukan diversifikasi investasi

dengan jalan mengumpulkan berbagai kombinasi asset yang paling baik.

Dalam portofolio, para investor menghadapi masalah bagaimana memilih

saham dan menentukan kombinasi terbaik dari saham-saham terpilih agar

terbentuk portofolio yang optimal, karena portofolio tidak mungkin

mendapatkan return yang optimal dengan risiko yang minimal.

Portofolio mempunyai dua konsep, yaitu portofolio efesien dan

portofolio optimal. Dalam konsep portofolio efesien, investor dapat

menanamkan modalnya dalam suatu portofolio yang akan memberikan

tingkat pengembalian yang paling maksimal dengan risiko tertentu atau

dengan risiko yang paling minimal untuk mendapatkan keuntungan

tertentu. Sedangkan konsep portofolio optimal menyangkut portofolio

mana yang paling cocok untuk investor yang bersangkutan. Pada

umumnya tipe investor adalah risk averse, yaitu investor yang jika

dihadapkan pada dua pilihan investasi dengan tingkat pengembalian yang

diharapkan sama namun risikonya berbeda, maka ia memilih investasi

dengan tingkat risiko lebih rendah dan jika mempunyai beberapa pilihan

portofolio efesien, maka ia memilih portofolio optimal.

Saat ini telah banyak ditemukan metode-metode yang dapat

digunakan untuk membentuk portofolio yang baik. Setiap metode yang

digunakan akan memberikan hasil pembentukan yang berbeda pula. Oleh

karena itu, investor harus tepat memilih penggunaan metode mana yang

mampu menunjukan hasil pembentukan portofolio yang paling baik. Ada

beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilih portofolio yang

baik, seperti dengan menggunakan metode diversifikasi Markowitz,

Singel Index Model (SIM), Capital Asset Pricing Model (CAPM), dan

Arbitrage Pricing Theory (APT).
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Penulis mencoba memilih untuk membandingkan metode Singel

Index Model (SIM) dan Capital Asset Pricing Model (CAPM) karena

metode CAPM dibentuk untuk memperbaiki metode SIM. Antara CAPM

dan SIM terdapat perdebatan, yaitu ketika SIM diperkenalkan, model ini

dikritik karena asumsinya bahwa harga saham bergerak bersamaan hanya

karena co-movement dengan harga pasar. Asumsi dari SIM mempunyai

implikasi bahwa sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama bukan karena

efek dari pihak luar pasar (misalkan efek dari industri itu sendiri),

melainkan karena mempunyai hubungan umum terhadap indeks pasar.

Penelitian lainnya menemukan banyak hal yang dapat mempengaruhi

pasar misalnya, keadaan investasi lain yang bebas risiko (Rf). Hal ini

yang coba diperbaiki oleh CAPM.

Model CAPM berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

merupakan model yang misspecified yang masih membutuhkan faktor-

faktor lain selain beta. Disamping itu, kita juga tidak akan pernah tahu

secara pasti mengenai harapan investor di masa depan. Oleh karena itu,

tidak heran jika pengujian CAPM akan menghasilkan sesuatu yang

berbeda dengan apa yang diestimasikan dalam teori CAPM.

Penelitian ini, penulis menggunakan objek Jakarta Islamic Index

karena perusahaan yang sudah masuk dalam indeks tersebut merupakan

perusahaan yang sudah go-public dan memenuhi kriteria syariah, serta

merupkan saham-saham yang liquid, dalam artian mudah diperjualbelikan

sehingga portofolio optimal yang dihasilkan dapat menunjukan hasil yang

optimal antara risiko dan hasil yang diharapkan (return). Sedangkan

periode yang diambil dalam penelitian ini adalah periode Desember

2012 – Mei 2015 karena merupakan data terbaru sehingga akan

bermanfaat untuk investor mengambil keputusan dalam berinvestasi.

Pada 30 Desember 2013, Jakarta Islmaic Index (JII) ditutup pada

level 585,11 poin atau menurun sebesar 1,63% dibandingkan pada akhir

Desember 2012 sebesar 594,78 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar

saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index pada Desember 2013
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sebesar Rp. 1.672,09 triliun atau 39,63% dari total kapitaslisasi pasar

seluruh saham sebesar Rp. 4.219,02 triliun. Selanjutnya, kapitalisasi pasar

saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index pada Desember 2013

tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,07% jika dibandingkan

kapitasilasi saham Jakarta Islamic Index pada akhir Desember 2012

sebesar Rp. 1.671,00 triliun. Hal ini ditunjukan grafik sebagai berikut :

Gambar 1.1
Perkembangan Harga Saham JII

Periode 30 Desember 2013

Sumber : Otoritas Jasa Keungan

Gambar 1.2
Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index

Periode 30 Desember 2013

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan.
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Hasil penelitian oleh Sen dan Fattawat (2014:7) menunjukan

Model Indeks Tunggal lebih mudah diaplikasikan daripada menggunakan

Model Markowitz. Pada jurnal Susanti dan Syahyunan (2013:4)

menyatakan Model Indeks Tunggal merupakan teknik untuk mengukur

besarnya return dan risiko sebuah portofolio dengan asumsi bahwa

pergerakan return saham hanya berhubungan dengan return pasar.

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Ridwan (2013:64) yang

menganalisa portofolio optimal dengan Model Indeks Tunggal, Model

Markowitz, dan Model Graham pada indeks LQ-45 dan Bisnis 27

menyatakan bahwa perbedaan metode portofolio yang diterapkan tidak

berdampak pada adanya perbedaan return yang signifikan. Secara

keseluruhan return yang dihasilkan semua portofolio dari indeks LQ-45

dan indeks Bisnis 27 berada diatas rata-rata return pasar yang diwakili

oleh IHSG.

Anggraeni (2014:17) dalam penelitiannya mengenai

perbandingan menggunakan Model Indeks Tunggal dan Model Markowitz

pada indeks Kompas100 periode 2009-2012 menyatakan bahwa tidak

adanya perbedaan return pada Model Indeks Tunggal dan Model

Markowitz pada indeks Kompas100 yang diteliti. Kemudian penelitian

yang dilakukan oleh Yordan Leonardo (2013:1) mengenai analisis

perbandingan pembentukan portofolio optimal menggunakan Teknik

Asset Pricing pada saham-saham LQ-45 tahun 2007-2011 menyatakan

bahwa Model CAPM lebih akurat daripada Model APT karena nilai

standar deviasi CAPM sebesar 0,57 lebih kecil daripada standar deviasi

APT yang sebesar 0,88. Selain itu, hasil perhitungan ekspektasi return

portofolio dari CAPM lebih besar daripada perhitungan ekspektasi return

portofolio dari APT, yaitu 31% dibanding -11%. Dan berdasarkan pada

pengujian perbandingan variabel CAPM dan APT yang dilakukan dengan

menggunakan uji t, bahwa kedua variabel tersebut memiliki perbedaan

tingkat keakuratan dalam mengukur return portofolio.
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Hasil penelitian oleh Aryetty Yullia Sari Harefa dan Riko

Hendarawan (2011:1) mengenai perbandingan kinerja portofolio saham

LQ-45 menggunakan Single Index Model dan Capital Asset Pricing

Model periode Agustus 2010-Januari 2011 menyatakan bahwa hasil

kinerja dengan menggunakan metode Single Index Model lebih besar

daripada menggunakan CAPM, dengan selisih 0,396531%. Sementara

penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa Asyifau Yahya (2011:1)

mengenai analisis perbedaan portofolio optimal dengan model portofolio

Markowitz dan model indeks tunggal pada perusahaan Jakarta Islamic

Index periode 2009 – 2013 menunjukan hasil bahwa terdapat 11 saham

yang memberikan expected return yang positif dari masing – masing

model. Dari ke 11 saham tersebut model Markowitz terdapat 4 saham dan

model indeks tunggal terdapat 9 saham. Serta tidak terdapat perbedaan

return dan risk dengan menggunakan model Markowitz dan model indeks

tunggal.

Penelitian sebelumnya menunjukan berbagai model portofolio

digunakan untuk menghasilkan portofolio optimal. Model Markowitz dan

Model Indeks Tunggal, Model CAPM dan Model APT, serta Singel Index

Model dan CAPM. Selain itu, peneliti mengamati lebih lanjut yang

dilakukan oleh Yordan Leonardo (2013:1) yaitu analisis perbandingan

pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan Singel Index

Model dan Capital Asset Pricing Model pada saham yang masuk dalam

Jakarta Islamic Index periode Desember 2012 – Mei  2015.

Berdasarkan dari uraian diatas dan penelitian sebelumnya, maka

penulis ingin mengetahui model manakah yang sesungguhnya lebih baik

dalam memperhitungkan tingkat pengembalian (expected return) saham

dimasa yang akan datang serta mengamati lebih lanjut tentang : “Analisis

Perbandingan Pembentukan Portofolio Optimal Saham Dengan

Menggunakan Singel Index Model dan Capital Asset Pricing Model

pada saham Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia Periode

Desember 2012 – Mei 2015 ”.
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1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan sebelumnya,

penulis dapat mengidentifikasi masalah bahwa model Singel Index Model

dan Capital Asset Pricing Model yang dapat digunakan dalam

memprediksi tingkat pengembalian saham. Berikut merupakan rumusan

masalah yang akan dikaji oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil pembentukan portofolio optimal yang terbentuk

pada saham-saham Jakarta Islamic Index periode Desember 2012

– Mei 2015 dengan menggunakan Singel Index Model (SIM).

2. Bagaimana hasil pembentukan portofolio optimal yang terbentuk

pada saham-saham Jakarta Islamic Index periode Desember 2012

– Mei 2015 dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model

(CAPM).

3. Apakah ada perbedaan antara expected return portofolio optimal

dengan Singel Index Model (SIM) dan Capital Asset Pricing Model

(CAPM) pada saham-saham Jakarta Islamic Index periode

Desember 2012 – Mei 2015

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan,

mengolah, menganalisis data, dan informasi yang berhubungan dengan

pembentukan portofolio optimal dari saham-saham Jakarta Islamic Index

periode Desember 2012 – Mei 2015 di Bursa Efek Indonesia. Disamping

itu maksud penulis menyusun skripsi ini adalah sebagai syarat menempuh

gelar Sarjana Ekonomi program studi Manajemen pada Fakultas Bisnis

dan Manajemen Universitas Widyatama. Adapun tujuan penelitian ini

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hasil pembentukan portofolio optimal yang

terbentuk pada saham-saham Jakarta Islamic Index periode

Desember 2012 – Mei 2015 dengan menggunakan Singel Index

Model (SIM).
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2. Untuk mengetahui hasil pembentukan portofolio optimal yang

terbentuk pada saham-saham Jakarta Islamic Index periode

Desember 2012 – Mei 2015 dengan menggunakan Capital Asset

Pricing Model (CAPM).

3. Untuk mengetahui perbandingan expected return portofolio

optimal dengan Singel Index Model (SIM) dan Capital Asset

Pricing Model (CAPM) pada saham-saham Jakarta Islamic Index

periode Desember 2012 – Mei 2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis, perusahaan,

investor, dan pihak lainnya. Adapun kegunaannya sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu dalam bidang manajemen investasi, khususnya

dalam pembentukan portofolio saham yang optimal dengan

menggunakan Singel Index Model maupun Capital Asset Pricing

Model.

b. Bagi Investor atau Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para investor maupun

manager investasi untuk berinvestasi di pasar modal, dan diharapkan

dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pembentukan portofolio

yang optimal.

c. Bagi Akademis atau Institusi

Sebagai informasi tambahan dalam menunjang kegiatan menuntut ilmu

diperguruan tinggi, sebagai referensi untuk penelitian yang lebih jauh,

serta sebagai bahan kajian lebih lanjut atas penelitian sejenis.
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1.5 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut

Sugiyono (2007:11) :

“Penelitian komparatif adalah penelitian yang

membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua

atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang

berbeda.”

Penerapan penelitian komparatif dalam penelitian ini adalah

dengan membandingkan model keseimbangan mana yang lebih akurat

dalam memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh investor di

masa yang akan datang.

Pendekatan kuantitatif menurut Subana dan Sudrajat (2004:25):

“Pendekatan kuantitatif dipakai untuk menguji suatu teori, untuk

menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan secara statistic, untuk

menunjukan hubungan antar variabel, dan adapula yang bersifat

mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau

mendeskripsikan banyak hal.”

Penerapan penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah

adanya penggunaan perhitungan pada kedua model kesimbangan yang

dipakai. Kedua model tersebut menggunakan rumus-rumus dari variabel-

variabel tertentu, yang nantinya dipakai dalam perhitungan pengembalian

saham untuk investor.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui

www.idx.co.id, www.sahamok.com, http://finance.yahoo.com. Waktu

penelitian ini dilaksanakan dari mulai Febuari 2016 – Maret 2016.


