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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berinvestasi saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang yang 

tahu memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan maksimal dari harta 

yang dimilikinya. Investasi adalah aktivitas penanaman atau penempatan aset, 

baik harta maupun dana pada suatu yang diharapkan dapat memberikan hasil 

berupa pendapatan atau peningkatan nilai harta atau aset tersebut di masa 

mendatang. Dengan tidak berbuat sesuatu terhadap kekayaan, menyebabkan 

penurunan nilai dari kekayaan tersebut karena akan terjadi penyusutan terhadap 

kekayaan secara alami seiring dengan adanya inflasi yang normal terjadi dalam 

perekonomian suatu negara.  

Kegiatan investasi dapat dilakukan di pasar modal. Peranan pasar modal 

merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung perekonomian di 

Indonesia. Upaya pemerintah dalam mendukung pasar modal di bawah 

pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Republik 

Indonesia (Bapepam-LK RI) sangatlah penting, mengingat pasar modal 

merupakan wadah bagi pembiayaan dunia usaha dan tempat masyarakat 

berinvestasi.  

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 ayat (13) Tahun 1995 tentang 

pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah sebagai suatu kegiatan yang 

berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar 
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untuk meningkatkan kegiatan bisnis, sehingga dapat mencetak lebih banyak 

keuntungan. Semakin tinggi suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin 

kecil risiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Bentuk yang paling umum dalam 

pasar modal adalah saham dan obligasi. Saat ini pasar modal di Indonesia adalah 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Berbagai alternatif jenis investasi dapat dilakukan pada instrumen keuangan 

mulai dari yang berisiko kecil (pasar uang) seperti deposito, emas, valas, sampai 

dengan investasi yang berisiko besar (pasar modal) yaitu investasi dalam bentuk 

saham, obligasi dan lainnya. Salah satu hal investasi yang menarik dan 

menjanjikan keuntungan lebih baik adalah berinvestasi di pasar saham ketimbang 

berinvestasi di emas ataupun properti atau instrumen sejenis lainnya. Para investor 

yang berkapitalisasi besar cenderung menggunakan dananya dalam bentuk saham 

karena akan menghasilkan return dan capital gain yang lebih tinggi dengan suatu 

tingkat risiko tertentu. Selain itu, berinvestasi di pasar saham atau pasar modal 

merupakan salah satu investasi yang cepat cair (liquid) dan memberikan 

keuntungan yang wajar namun besar. Saat ini, pelaksanaan kegiatan bursa saham 

di Indonesia sehari-hari dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

beralamat di Jakarta, merupakan hasil penggabungan usaha dari PT Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dengan PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada 2007. 

Kegiatan investasi selalu dihadapkan pada dua hal yang saling berlawanan 

yaitu memaksimalkan keuntungan yang diharapkan serta meminimumkan tingkat 

risiko yang dihadapi. Risiko terjadi akibat adanya perbedaan antara tingkat imbal 

hasil yang diharapkan (expected return) dengan tingkat imbal hasil aktual. Jadi, 
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untuk menghindari kerugian ketika mengejar keuntungan, dalam berinvestasi 

diperlukan penggunaan strategi. Penyeleksian sekuritas-sekuritas aset yang akan 

dipilih (security selection) adalah hal yang penting apabila ingin melakukan 

manajemen aset berisiko dalam pengalokasian dana ke dalam saham.  

Risiko yang dihadapi oleh investor dibagi dalam dua bagian yaitu risiko 

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

tidak sistematis adalah risiko yang diakibatkan dari internal perusahaan sehingga 

dikenal pula sebagai firm-specific risk atau unique risk. Risiko ini dapat 

dieliminasi dengan menggunakan strategi diversifikasi dalam penyusunan 

portofolionya (diversifiable risk). Sedangkan risiko sistematis adalah risiko yang 

diakibatkan oleh eksternal perusahaan atau dipengaruhi oleh pasar seperti tingkat 

inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar dan tingkat suku bunga (pengaruh makro) 

sehingga risiko sistematis ini sering pula disebut dengan risiko pasar (market 

risk), dimana risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan cara melakukan 

diversifikasi dalam penyusunan portofolio karena risiko pasar adalah merupakan 

risiko yang dihadapi bersama oleh perusahaan (nondiversifiable risk). Tingginya 

tingkat risiko saham berbanding lurus dengan rate of return yang diharapkan, 

dimana semakin tinggi rate of return yang akan diterima suatu investasi, semakin 

tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung investor. 

Model portofolio adalah kegiatan pengalokasian dana pada sejumlah aset 

berisiko. Investasi dalam bentuk portofolio merupakan gambaran teori rasional 

dalam pengalokasian dana di saham, sesuai dengan ungkapan yang disampaikan 

ekonom ternama peraih hadiah Nobel (1992), Harry M. Markowitz, dengan teori 

model seleksi portofolionya “don’t put all your eggs in one basket”, artinya 
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bahwa “jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang”, yang maksudnya 

bahwa pembentukan portofolio saham dilakukan untuk mengeliminir risiko yang 

tidak sistematis (unsystematic risk) dari masing-masing saham pembentuk 

portofolio yang pada dasarnya portofolio ini adalah bentuk investasi jangka 

pendek bagi investor sehingga dalam penyusunannya memerlukan analisis jangka 

pendek pula. Dengan demikian, komposisi saham kandidat suatu portofolio sangat 

dimungkinkan mengalami perubahan seiring dengan hasil analisis yang dilakukan. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Trone et al. (1996) yang menyatakan bahwa 

investor yang rasional melakukan keputusan investasi didasari dengan: 

1. Menganalisis situasi saat ini. 

2. Mendesain portofolio optimal. 

3. Menyusun kebijakan investasi. 

4. Memonitor dan melakukan supervisi pada kinerja khusus para manajer 

keuangan. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, sistem perekonomian mengalami 

perubahan, pun memberikan perubahan dalam berinvestasi di pasar modal. Dalam 

satu dasawarsa terakhir ini, yaitu sejak instrumen pasar modal syariah telah hadir 

di Indonesia pada tahun 1997, yang ditandai dengan peluncuran Danareksa 

Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management, 

perekonomian Indonesia diwarnai dengan munculnya sistem perekonomian yang 

berbasis Islam, yaitu suatu tatanan perekonomian yang tidak bertentangan dengan 

hukum-hukum Islam atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah. Pasar modal 

syariah yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003, merupakan 

pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga instrumen 

yang diperdagangkan tidak boleh terkait dengan kegiatan bisnis yang diharamkan 
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seperti riba (bunga/rente), perjudian, spekulasi, produsen minuman keras, 

produsen makanan yang mengandung babi, dan lain-lain.  

Diawali dengan lahirnya bank-bank berbasis syariah pada tahun 1992, yaitu 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan diikuti dengan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) Syariah pada tahun-tahun berikutnya, kini pun banyak Bank-bank 

pemerintah yang membuka unit syariah seperti Bank Mandiri Syariah, BNI 

Syariah dan sebagainya. 

Di Pasar Modal Indonesia, saham-saham berbasis syariah tidak diwujudkan 

dalam bentuk “saham syariah” maupun “saham non-syariah”, tetapi berupa 

pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang 

dinamakan Jakarta Islamic Index (JII), yang terbentuk pada pertengahan 2000, 

mencakup seluruh emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang 

hukum syariah. Aruzzi dan Bandi (2003) menyebutkan bahwa Saham JII 

mencakup seluruh emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang 

hukum syariah, dimana kriteria-kriteria saham-saham emiten yang masuk ke 

dalam JII ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). JII ini merupakan 

jawaban bagi para investor yang ingin menginvestasikan dananya di pasar modal 

tanpa melanggar hukum syariah Islam. 

Sebagai catatan, kinerja pasar modal di Indonesia sejak tahun 2002 sampai 

saat ini menunjukkan peningkatan yang menggembirakan meskipun pada akhir 

tahun 2007 sampai awal tahun 2008 sempat terjadi krisis ekonomi kedua di 

Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi merupakan dampak dari krisis ekonomi 

yang terjadi di Amerika, namun setelah dapat diatasi dengan adanya kebijakan 

pemerintah, gairah pasar modal mulai naik kembali. Hal ini ditunjukkan oleh 
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meningkatnya Index Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cukup tinggi. 

Pertumbuhan IHSG ini ternyata juga diikuti oleh pertumbuhan saham-saham JII. 

Bagi investor muslim yang memang ingin menanamkan dana tanpa melanggar 

ketentuan hukum syariah Islam, maka saham-saham yang masuk dalam kategori 

JII ini merupakan salah satu alternatif investasi yang dapat dilakukan di pasar 

modal.  

Pada dasarnya, investasi syariah merupakan investasi yang profit/loss 

sharing karena Islam melarang praktek bunga (riba) dan tidak memandang debitur 

untung atau rugi. Namun, bukan berarti investor muslim tidak memperhitungkan 

atau menganalisis tingkat return maksimal dengan risiko tertentu atau 

meminimalkan risiko dengan return tertentu.  

Dengan adanya prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pasar modal 

syariah serta animo masyarakat, khususnya umat Islam, yang cukup baik terhadap 

prinsip syariah tersebut, mendorong penulis untuk mengkaji pembentukan 

optimalisasi portofolio dari saham-saham yang berbasis syariah, yang cenderung 

diincar oleh para investor pasar modal syariah di Indonesia selama periode 2007-

2010. Teori analisis pembentukan portofolio optimal pada saham JII ini dilakukan 

dengan pendekatan SIM dan Markowitz Model sebagai perbandingan untuk 

memperoleh portofolio optimal dengan kinerja yang terbaik. Pada kedua model 

tersebut akan diperoleh besarnya risk and return dari portofolio optimal yang 

terbentuk. 

Selain itu, risiko saham yang telah diperoleh dari kedua model portofolio 

optimal tersebut di atas, penelitian ini juga melakukan perhitungan risiko dengan 

menggunakan metode Valur at Risk (VaR) dalam menghitung dan mengendalikan 
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besarnya potensi risiko pasar yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam 

investasi saham melekat risiko pasar yang mungkin timbul akibat adanya 

perubahan-perubahan instrumen finansial yang terjadi di pasar. Perhitungan VaR 

dilakukan terhadap masing-masing emiten pada portofolio optimal saham-saham 

JII yang terbentuk serta VaR untuk portofolio optimalnya.  

1.2 Perumusan Masalah 

Sebagai investor muslim yang memang ingin menanamkan dana tanpa 

melanggar ketentuan hukum syariah Islam dan berdasarkan uraian pada latar 

belakang permasalahan di atas, maka peneliti melakukan kajian terhadap: 

1. Bagaimana membentuk portofolio optimal saham JII. 

2. Berapakah besarnya kerugian maksimal dari portofolio optimal pada holding 

period tertentu. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Membentuk portofolio optimal saham JII. 

2. Mengetahui besarnya kerugian maksimal dari portofolio optimal pada holding 

period tertentu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian yang dilakukan, diharapkan akan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak terkait, meliputi: 

1. Investor 

Dengan hasil yang diperoleh, diharapkan akan memberikan pengetahuan dan 

membantu investor muslim dalam mengambil keputusan investasi di pasar 
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modal khususnya saham-saham JII yang sifatnya berbasis syariah, dengan 

tingkat return dan risiko tertentu. 

2. Manajer Investasi 

Untuk memberikan informasi tingkat return maksimal yang akan diperoleh 

dengan kerugian yang minimum pada portofolio optimal saham-saham JII 

sepanjang tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, sehingga investor muslim 

dapat memanfaatkan dananya dengan seoptimal mungkin. 

3. Penulis 

Menambah bahkan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam 

memahami penerapan metode Single Index Model (SIM) dan metode 

Markowitz dalam pembentukan optimalisasi portofolio di pasar modal, 

khususnya saham-saham JII yang memenuhi kaidah syariah Islam serta 

perhitungan besarnya kerugian maksimal untuk individual emiten dan besarnya 

kerugian maksimal portofolio optimal pada holding period tertentu dengan 

metode value at Risk (VaR),.   

4. Akademika 

Dengan mengaplikasikan Single Index Model dan metode Markowitz dalam 

pembentukan portofolio optimal dan perhitungan risiko individual emiten dan 

risiko pada portofolio optimal dengan metode value at Risk di pasar modal 

khususnya saham-saham yang memenuhi kaidah syariah Islam, diharapkan 

dapat memberikan tambahan ilmu bagi akademisi, maupun sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi peneliti selanjutnya, khususnya di pasar modal 

yang terkait dengan optimalisasi protofolio saham-saham berbasis syariah 

Islam dengan tingkat return maksimum pada risiko yang minimum. 
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1.5 Ruang Lingkup 

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka 

penelitian ini membahas tentang: 

1. Pembentukan portofolio optimal saham-saham JII dilakukan dengan 

pendekatan Single Index Model (SIM) dan pendekatan Markowitz dari tahun 

2007 sampai dengan 2010 atau selama 4 tahun. Periode tersebut adalah kondisi 

sebelum dan sesudah krisis ekonomi global yang terjadi pada akhir tahun 2008.  

2. Kerugian maksimal portofolio optimal pada holding period tertentu dihitung 

dengan menggunakan metode VaR, untuk 1 hari, 10 hari, 20 hari dan 30 hari.  

3. Data yang digunakan adalah data harian harga penutupan pasar saham 

individual JII yang terpilih pada proses pemilihan saham (stock selection), 

yaitu sebanyak 963 observasi atau 963 data per saham, juga harga penutupan 

harian untuk Index Harga Saham Gabungan (IHSG) dan tingkat suku bunga 

Bank Indonesia (BI Rate) selama periode 4 tahun (2007-2010). 
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