
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam berinvestasi saham, investor sebagai pelaku atau pemain, harus dapat 

memutuskan saham apa saja yang layak untuk dibeli. Sangat penting bagi investor 

untuk mendapatkan informasi finansial yang relevan, sehingga membantu para 

investor dalam pengambilan keputusan investasi yang baik. Investor dalam 

melakukan investasi melihat sektor apa saja yang berperan penting dalam 

perekonomian di Indonesia, penerimaan devisa negara, pemenuhan kebutuhan 

pangan maupun penyerapan tenaga kerja dan salah satu sektor penting saat ini 

adalah agribisnis (Sugiartawan et al. 2013). Syaifudin (2005) juga mengatakan 

bahwa salah satu sektor riil yang sangat membantu dalam kegaiatan 

perekonomian di Indonesia di abad 21 adalah agribisnis. 

Terdapat dua macam investasi yaitu investasi jangka panjang dan jangka 

pendek, yang mempunyai tingkat return dan resiko yang berbeda-beda. Resiko 

dan retrun dalam berinvestasi berkaitan erat dan sering dikenal dengan high risk – 

high retun, low risk – low return (Worthington & Higgs 2004). Investasi jangka 

panjang mempunyai tingkat resiko lebih kecil dan keuntungan yang kecil daripada 

investasi jangka pendek, karena dalam investasi jangka pendek pergerakan harga 

saham yang sangat fluktuatif dan jauh lebih susah dalam menentukan pola 

pergerakan saham (Makaryanawati & Ulum 2009). Penelitian ini menggunakan 

investasi jangka pendek yang mempunyai tingkat resiko yang jauh lebih besar dan 

tingkat return yang besar. 

Setiap melakukan investasi pasti investor ingin mendapatkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya, tetapi dari tingkat keuntungan yang didapat memiliki 

tingkat resiko yang berbeda-beda, sehingga investor dituntut untuk membuat 

analisa investasi sebelum menanamkan modalnya dan investor juga diharapkan 

mampu menyeleksi saham apa saja yang layak untuk diinvestasikan sehingga 

menghasilkan portofolio yang optimal. Menurut Bawazier dan Sitanggang (1994), 

tingkat kemampuan investor dapat dilihat dari pemilihan investasi secara rasional, 

yaitu memilih investasi dengan tingkat resiko yang kecil dengan memberikan 

tingkat keuntungan yang sebesar-besarnya. Pembentukan portofolio yang optimal 

memberikan return dan resiko yang optimal (Jogianto 2003). Pembentukan 

portofolio yang optimal dilakukan melalui penentuan portofolio yang efisien. 

Pengertian dari portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan tingkat 

keuntungan tertinggi (Suad 1998), sedangkan portofolio optimal merupakan 

kumpulan dari portofolio yang efisien dan yang dipilih oleh investor (Fabozzi 

1999; Halim & Tandelilin 2001). 

Dalam pembentukan portofolio terdapat beberapa model yang membantu 

investor dalam memprediksi keuntungan dan mengetahui tingkat resiko, salah 

satunya yaitu CAPM (Capital Assets Pricing Model). CAPM diperkenalkan oleh 

Harry Markowitz pada tahun 1959. Sharpe (1964) dan Lintner (1965) memberikan 

asumsi, Sharpe menambahkan bahwa CAPM merupakan model dalam 

menentukan harga suatu aset pada saat kondisi seimbang (equilibrium), sedangkan 

Lintner menambahkan teori baru dalam CAPM yaitu “asset pricing theory”. 
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Pada model CAPM ada kelemahan yang mempengaruhi hasil dari portofolio 

yaitu jika terjadi kegagalan dalam pemilihan indeks saham yang tidak tepat pada 

awal pembentukan portofolio, sehingga tidak dapat mengetahui seberapa akurat 

hasil dari perhitungan menggunakan CAPM (Arianto 1996). Menurut Lai et al. 

(2006) dalam menentukan portofolio ada dua langkah yang sangat penting yaitu 

(1) Menyeleksi saham yang berkualitas sebelum membentuk portofolio. (2) 

Jumlah kuantitas dari saham tidak terlalu dibutuhkan, karena batas jumlah saham 

tertentu mampu meningkatkan performa suatu portofolio.  

Di Indonesia tercatat sebanyak 502 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Jakarta (www.idx.co.id) dan sektor agribisnis tercatat sebanyak 44 perusahaan 

yang terdaftar yang terdiri dari sektor pertanian (perkebunan, perternakan, 

kehutanan), sektor industri dasar dan kimia (pakan ternak, kayu dan 

pengolahannya, pulp dan kertas), sektor barang konsumsi (makanan dan minuman, 

serta rokok) (Saputra et al. 2004), sehingga untuk menyeleksi beberapa saham 

secara manual menjadi sangat subyektif dan lambat. Untuk itu perlu 

dikembangkan suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu 

dalam menyeleksi saham apa saja yang layak dipilih secara obyektif, cepat dan 

tepat, sehingga mendapatkan portofolio yang optimal. Teknik komputasi yang 

digunakan adalah data mining dengan metode Association Rules Mining (ARM), 

ARM biasa digunakan dalam transaksi penjualan di super market yang dikenal 

dengan istilah market basket analysis (Sim 2009). ARM dapat digunakan untuk 

menentukan hubungan antar saham (Agrawal et al. 1993; Lu et al. 2000). Namun 

ARM mempunyai kelemahan yaitu tidak mampu memprediksi tingkat return dan 

tingkat resiko. Teknik komputasi yang lain adalah CAPM yang mampu 

memprediksi tingkat return dan tingkat resiko, tetapi tidak dapat menyeleksi atau 

menentukan saham apa saja yang layak digunakan pada awal pembentukan 

portofolio. Penelitian ini menggunakan ARM dan CAPM untuk menutupi 

kelemahan dari keduanya dan memberikan hasil yang lebih baik.  

   

Perumusan Masalah 

Dari permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

yaitu: 

• Bagaimana perbandingan hasil tingkat akurasi, tingkat keuntungan dan 

tingkat resiko dari CAPM secara langsung dengan CAPM+ARM? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dari rumusan masalah dan pertanyaan yang diajukan, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

• Menganalisa perbandingan tingkat akurasi, keuntungan dan resiko dari 

perhitungan CAPM secara langsung dengan perhitungan CAPM+ARM 

pada investasi di sektor agribisnis. 
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Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan terutama bagi investor dalam pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi di pasar modal. Secara terperinci beberapa manfaat penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagi investor, penelitian ini dapat membantu dalam menentukan saham-

saham apa saja yang  memberikan portofolio optimal secara cepat. 

2. Investor tetap bertindak rasional dalam pemilihan saham untuk 

membentuk portofolio optimal dengan menggunakan metode ARM dan 

model CAPM. 

3. Bagi penelitian selanjutnya maka penelitian ini dapat digunakan sebagai 

dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan analisis 

portofolio dengan metode data mining yang lainnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membantu pengerjaan tesis 

dalam jalur yang benar, yaitu: 

1. Data penelitian didapatkan dari YahooFinance dengan periode 1 Januari 

2010- 31 Agustus 2014. 

2. Sektor yang diteliti adalah sektor agribisnis. 

3. Investasi jangka pendek 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Investasi 

Investasi mempunyai arti sebagai kegiatan menanamkan modal dengan 

harapan pada masa mendatang mendapatkan keuntungan dari menanamkan 

modalnya disektor riil ataupun juga finansial (Fahmi et al. 2011; Elvira et al. 

2012). Sedangkan, menurut Jogiyato (2003), investasi merupakan bentuk 

penundaan konsumsi dari dana yang digunakan untuk penanaman modal baik 

dibidang produksi maupun pada sektor tertentu dengan periode tertentu sehingga 

mendapatkan keuntungan dimasa depan. Pengertian investasi menurut Harianto 

dan Sudomo (1998) adalah kegiatan menempatkan dana pada satu aset atau lebih 

selama periode tertentu sehingga mendapatkan keuntungan dan peningkatan hasil 

investasi. Berdasarkan semua pengertian investasi yang telah dijelaskan, maka 

investasi adalah proses penanaman modal pada objek tertentu sehingga 

menghasilkan keuntungan atau return dimasa mendatang. 

Dalam berinvestasi selalu menghadapi return dan resiko. Return atau 

tingkat pengembalian merupakan persentase kekayaan pemegang saham untuk 

jangka waktu tertentu (Rodoni & Yong 2002). Investasi memberikan return 

kepada investor, sedangkan resiko adalah dimana profit yang terjadi masih belum 

diketahui secara pasti, tetapi dapat disusun suatu alternatif kejadian sehingga 

dapat diperkirakan tingkat profit yang didapat (Levy & Sarnat 1990).  
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