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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Investasi merupakan penanaman sejumlah dana dalam bentuk aset  berupa 

uang ataupun barang yang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik di 

masa depan. Investasi dalam bentuk surat berharga (sekuritas) biasanya dapat 

dilakukan melalui pasar uang atau pasar modal (Astuti dan Sugiharto 2005). 

Investasi yang ditanamkan ke pasar uang seperti deposito, dan valuta asing, 

sedangkan yang ditanamkan ke pasar modal seperti saham, obligasi/sukuk, 

reksadana, dan surat berharga negara. Berbagai bentuk instrumen investasi 

tersebut dapat memberikan banyak peluang bagi investor untuk menginvestasikan 

modalnya.  

Menurut Halim (2003) bahwa kegiatan investasi yang dilakukan investor 

pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada objek yang mempunyai 

risiko dan objek yang bebas risiko. Investasi pada objek yang berisiko yaitu 

investasi pada objek yang tingkat return aktual di masa depan masih mengandung 

unsur ketidakpastian yang tinggi sedangkan investasi pada objek yang bebas 

risiko merupakan investasi pada objek yang mempunyai tingkat return di masa 

depan sudah bisa dipastikan pada saat ini. Investasi pada objek berisiko salah 

satunya adalah investasi dalam bentuk pembelian saham. 

Pasar modal merupakan sarana yang dapat mengarahkan dana jangka 

panjang dari masyarakat untuk sektor-sektor produktif dan sangat efektif dalam 

rangka mempercepat pembangunan negara. Pasar modal memiliki peranan penting 

bagi perekonomian suatu negara dikarenakan pasar modal menjalankan fungsi 

sebagai sarana pendanaan usaha dan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrumen  keuangan.  

Melalui pasar modal, masyarakat dapat menempatkan dana yang 

dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing 

instrumen.Pasar modal syariah dapat dipahami sebagai sebuah tempat dimana 

modal atau efek-efek yang sesuai syariah diperdagangkan, termasuk di dalamnya 

saham sebagai salah satu instrumen investasi.  

Perkembangan pasar modal syariah saat ini memiliki pengaruh yang cukup 

besar terhadap pertumbuhan sistem ekonomi berbasis Islam di Indonesia, dimana 

sistem ini menerapkan tatanan perekonomian yang tidak bertentangan dengan 

hukum-hukum Islam, hal ini menjadi kabar gembira bagi penduduk muslim 

Indonesia yang ingin berinvestasi tanpa harus mengkhawatirkan kehalalan proses 

investasi karena semua aktivitas tersebut telah disesuaikan dengan aturan-aturan. 

Jumlah produk pasar modal syariah secara kuantitatif masih relatif kecil 

jika dibanding total produk syariah dan konvensional. Hingga akhir Desember 

2014, pangsa pasar reksadana syariah sebesar 8.31% dari sisi jumlah penerbitan 

dan 4.92% dari sisi jumlah nilai aktiva bersih. Jumlah sukuk korporasi yang 

beredar sebesar 9.14% dari total jumlah penerbitan sukuk dan obligasi, dengan 

nilai sebesar 3.18% dari nilai penerbitan sukuk dan obligasi. Namun, pangsa pasar 

saham syariah telah mencapai 58.89% dari seluruh emiten saham dengan nilai 

kapitalisasi pasar sekitar Rp. 2,946.89 triliun atau sebesar 56.37% dari total 

kapitalisasi pasar sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Jumlah dan nilai efek syariah 

 
 

Nilai pangsa pasar instrumen saham yang tinggi menunjukkan bahwa 

saham syariah  merupakan instrumen investasi yang menjanjikan. Ada beberapa 

alasan mengapa saham memiliki pangsa pasar yang besar, diantaranya adalah, 

pertama sebagian besar emisi yang diterbitkan emiten dipasar modal adalah dalam 

bentuk saham sehingga memungkinkan investor memiliki lebih banyak alternatif 

pilihan. Kedua, tidak seperti obligasi, saham  tidak memiliki maturity date atau 

batas waktu kepemilikan sehingga membuat holding period saham lebih fleksibel 

untuk dipilih oleh para investor. Ketiga, tersedianya berbagai indeks yang secara 

khusus memantau pergerakan harga saham sehingga investor dapat memperoleh 

informasi untuk mendukung keputusan berinvestasi. Keempat, saham mampu 

menunjukkan imbal hasil  yang lebih tinggi dibandingkan obligasi, sukuk atau 

instrumen investasi lainnya (OJK 2014).  

Akan tetapi secara keseluruhan, sebagai bagian dari industri keuangan, 

pasar modal syariah perlu dikembangkan guna turut berkontribusi dalam 

mewujudkan pasar keuangan yang dalam dan inklusif serta terdepan dalam sistem 

perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk menciptakan sistem 

keuangan yang stabil dan berkelanjutan sebagaimana yang dicanangkan oleh OJK 

dalam roadmap pasar modal syariah 2015 - 2019. Dalam 5 (lima) tahun terakhir 

(2010 – 2014), perkembangan saham syariah mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Perkembangan ISSI (dalam Rp. Triliun) 

 
Untuk mengetahui kinerja perdagangan saham syariah, dapat dilihat dari 

pergerakan indeks saham syariah. Indeks saham syariah yang tersedia di bursa 

efek Indonesia (BEI) hingga akhir 2014 adalah indeks saham syariah Indonesia 

(ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). ISSI merepresentasikan kinerja 

perdagangan seluruh saham syariah yang tercatat di bursa, sedangkan JII 

merepresentasikan 30 (tiga puluh) saham syariah dengan kapitalisasi pasar 

terbesar dan yang paling likuid diperdagangkan. Pertumbuhan ISSI dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

saham 336 561* 59.89 2946.89**** 5228.04**** 56.37

reksadana 74 894** 8.31 11.24 228.35 4.92

obligasi & sukuk 35 383*** 9.14 7.10 223.44 3.18

sumber : (Otoritas Jasa Keuangan 2014)

* jumlah emiten saham

* tidak termasuk RDPT, EBA, DIRE dan KPD

*** total obligasi dan sukuk beredar

**** nilai kapitalisasi saham tercatat

Nilai (Triliun (Rp)

Berbasis 

Syariah
Total

Persentase 

Nilai efek 

syariah dari 

total (%)

Efek Berbasis 

Syariah
Total

Jumlah Persentase 

Jumlah efek 

syariah dari 

total (%)

2010 2011 2012 2013 2014

Kapitalisasi indeks saham 

syariah (ISSI)
na 1,967.09  2,451.33  2,557.85  2,946.89  

sumber : (Otoritas Jasa Keuangan 2014)
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Tabel 3  Perbandingan kinerja perdagangan ISSI dengan indeks seluruh saham 

 

Jika dilihat dari sektor industri, komposisi terbesar emiten saham dalam 

indeks ditempati oleh kelompok sektor industri perdagangan, jasa dan investasi 

yaitu sebesar 26.14% dari seluruh saham syariah. Selebihnya sebanyak 16.02% 

dari sektor properti, real estate, dan konstruksi, 13.35% dari sektor industri dasar 

dan kimia dan sektor lainnya dengan proporsi masing-masing kurang dari 10%. 

Gambar 1 memperlihatkan komposisi sektor saham syariah. 

 
Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan 2014) 

Gambar 1 Saham syariah berdasarkan industri per akhir Desember 2014 

 

Adanya pasar modal syariah, para investor dapat melakukan investasi pada 

banyak pilihan investasi syariah, sesuai dengan keberanian mengambil risiko, 

dimana para investor akan selalu memaksimalkan return yang dikombinasikan 

dengan risiko tertentu dalam setiap keputusan investasinya. Banyak penelitian 

yang telah membahas pasar modal syariah, diantaranya penelitian Asytuti (2003) 

yang melakukan perbandingan kinerja antara reksadana syariah dan reksadana 

konvensional pada tahun 2001 – 2002, penelitian Entrisnasari (2015) yang 

menganalisis portofolio optimum saham syariah, penelitian Mosaid dan Bouti 

(2014) mengenai performance sukuk dan bond di Malaysia, penelitian Fitriyani 

(2006) yang menganalisis risiko pasar atas investasi pada reksadana PNM Syariah 

2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan 

(%)

JII 532.90 537.03 594.78 585.11 691.04 29.68

ISSI - 125.36 144.99 143.71 168.64 34.52

LQ 45 661.38 673.51 735.04 711.14 898.58 35.86

IHSG 3,703.51 3,821.99 4,316.69 4,274.18 5,226.95 41.14

sumber : (Otoritas Jasa Keuangan 2014)

Indeks 

keseluruhan

Indeks 

syariah
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tahun 2003 – 2004,  serta penelitian yang dilakukan oleh Toni (2006) yang 

menganalisis perbandingan kinerja reksadana syariah adan konvensional periode 

2001 – 2003. 

Dalam teori keuangan dikatakan jika risiko suatu investasi meningkat 

maka disyaratkan tingkat keuntungan yang semakin besar. Menurut Tandelilin 

(2001) risiko investasi bisa diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan 

antara return aktual dengan return yang diharapkan. Investor dalam berinvestasi, 

di samping menghitung return yang diharapkan juga harus memperhatikan risiko 

yang harus ditanggungnya. Sehingga investor harus mampu mencari alternatif 

investasi yang menawarkan tingkat return diharapkan yang paling tinggi dengan 

risiko tertentu, atau investasi yang menawarkan return tertentu pada tingkat risiko 

terendah. Jika seorang investor menginginkan keuntungan yang optimal, investor 

harus menentukan strategi yang baik.  

Husnan (2005) menjelaskan bahwa untuk dapat meminimalkan risiko 

investasi, investor dapat melakukan diversifikasi yaitu dengan mengkombinasikan 

berbagai sekuritas dalam investasi mereka, dengan kata lain investor harus 

membentuk portofolio.Jika seorang investor ingin membentuk portofolio maka 

investor harus benar-benar dapat menganalisa pasar yang ada secara tepat. Dalam 

menganalisa akan terdapat portofolio yang jumlahnya sangat banyak dan didalam 

pembentukan portofolio itu investor akan memilih mana yang tepat dari sekian 

banyak portofolio yang ada, oleh karena itu investor akan memilih portofolio yang 

optimal. Banyaknya instrumen investasi menuntut investor harus dapat membuat 

analisis investasi sebelum menanamkan modalnya.  

Keputusan investasi para investor ditentukan oleh pengharapan investor 

atas keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Pembuatan keputusan 

investasi oleh investor yang rasional akan dipengaruhi oleh risiko dan tingkat 

keuntungan yang diharapkan (expected return). Menurut Ismanto (2011), risiko 

saham secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis (systematic 

risk) dan risiko tidak sistematis (unsystematic risk).  

Risiko investasi yang dapat dihindari melalui diversifikasi saham dengan 

membentuk portofolio optimal adalah risiko tidak sistematis, sedangkan risiko 

sistematis yang tidak dapat dihindari yaitu faktor-faktor makro yang dapat 

memengaruhi pasar secara keseluruhan seperti keadaan ekonomi dan politik 

(Brigham dan Houston 2004). Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai 

risiko dan tingkat keuntungan dari investasinya, seorang investor membutuhkan 

informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Untuk menganalisis 

portofolio, diperlukan sejumlah prosedur perhitungan melalui sejumlah data 

sebagai input tentang struktur portofolio.  

Penelitian mengenai manajemen portofolio dengan pembentukan 

portofolio optimal telah banyak dilakukan diantaranya penelitian oleh Derigs dan 

Marzban (2009) yang membentuk suatu portofolio dengan mempertimbangkan 

aspek shariah-compliance,  penelitian oleh Devjak yang melakukan pembentukan 

portofolio optimal sebagai bagian dari manajemen risiko dengan menggunakan 

model matematika non linier, penelitian oleh Jaaman et al. (2011) yang 

menggunakan pendekatan risiko dalam menentukan portofolio optimal dan 

penelitian oleh Ivanovic et al. (2013) yang menentukan portofolio optimal pada 

pasar modal di Kroasia. 
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Ada banyak model perhitungan untuk membentuk portofolio yang 

optimal. Dari banyak perhitungan tersebut menghasilkan nilai yang berbeda-beda. 

Perhitungan yang umum digunakan diantaranya dengan model Markowitz dan 

Model Indeks Tunggal  (single index model). Masing-masing model memiliki 

karakteristik dan asumsi yang berbeda. Model Markowitz dapat mengatasi 

kelemahan dari diversifikasi saham yang dilakukan secara acak. Anggapan bahwa 

penambahan jumlah saham dalam satu portofolio secara terus menerus akan 

memberikan manfaat yang semakin besar, sedangkan pada model Markowitz 

meyakini bahwa penambahan saham secara terus menerus pada satu portofolio, 

hingga pada satu titik tertentu akan semakin mengurangi manfaat diversifikasi dan 

justru akan memperbesar tingkat risiko.  

Teknik analisis portofolio menggunakan Model Indeks Tunggal yaitu 

melakukan suatu teknik analisis atas sekuritas yang dilakukan dengan 

membandingkan excess return to beta (ERB) dengan cut-off rate-nya (Ci) dari 

masing-masing saham (Das dan Agarwal 2014). Saham yang memiliki ERB lebih 

besar dari Ci dijadikan kandidat portofolio, sebaliknya yaitu jika Ci lebih besar 

dari ERB tidak  diikutsertakan dalam portofolio. Penentuan portofolio optimal 

saham model index tunggal didasari oleh model Markowitz.  

Model Markowitz dimulai dari data historis atas saham individual yang 

dijadikan input, dan dianalisis untuk menjadikan output yang menggambarkan 

kinerja setiap portofolio, apakah tergolong portofolio optimal atau sebaliknya. 

Ukuran yang dipakai pada portofolio model Markowitz adalah koefisien korelasi 

yang menunjukkan hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap 

masing-masing standar deviasinya, sedangkan pada indeks tunggal dikatakan 

bahwa tingkat keuntungan suatu sekuritas dipengaruhi oleh tingkat keuntungan 

portofolio pasar. 

Salahsatu karakteristik pada sekuritas adalah kemudahan untuk membentuk 

portofolio investasi, artinya investor dapat dengan mudah menyebar atau 

melakukan diversifikas iinvestasinya pada berbagai kesempatan investasi. Hal ini 

dilakukan dengan pertimbangan apabila melakukan kombinasi jenis investasi 

diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat return serta dapat memperkecil risiko. 

Sebelum melakukan investasi, sebaiknya investor mengetahui bagaimana kinerja 

dari saham yang akan diinvestasikan. Untuk mengetahui kinerja saham tersebut 

ada banyak pendekatan yang dapat dilakukan oleh investor salah satunya adalah 

dengan pendekatan return dan risiko (Masum dan Azad 2013).  

Dengan pendekatan ini, diharapkan investor akan mendapatkan gambaran 

mengenai pola return dan risiko dari saham yang diinvestasikan. Tanpa 

mengetahui ukuran risiko atas saham yang diinvestasikan, akan sulit bagi investor 

untuk menentukan return. Dalam kondisi tidak pasti, yang dapat dilakukan 

investor dalam pengambilan keputusan investasi adalah dengan memperkirakan 

seberapa besar expected return dan memperkiran seberapa besar penyimpangan 

hasil aktual terhadap hasil yang diharapkan.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini 

memfokuskan kepada risk dan return saham Jakarta Islamic Index (JII) yang 

terdapat di BEI, sehingga penelitian ini mengambil judul : “Analisis pembentukan 

portofolio berbasis risk dan return pada saham-saham yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) Periode Juni 2011 – Mei 2016” dengan menggunakan model 

Markowitz dan Model Indeks Tunggal.  
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Perumusan Masalah 

 Investasi pada saham memiliki potensi return dan risiko yang harus 

dipertimbangkan. Kenaikan harga saham mengindikasikan terjadinya peningkatan 

return. Risiko dari investasi saham berupa capital loss. Investor dalam melakukan 

investasi perlu menganalisa penempatan saham yang tepat, salahsatunya adalah 

dengan diversifikasi yaitu dengan membentuk suatu portofolio.  

Pembentukan portofolio investasi saham pada penelitian terdahulu rata-rata 

memberikan hasil yang berbeda-beda di dalam menentukan portofolio investasi 

yang optimal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hadiyoso (2016) yang 

melakukan penelitian mengenai pembentukan portofolio optimal kelompok 

Indeks Saham Syariah (ISSI) yang menunjukkan bahwa portofolio optimal 

terbentuk dari 43 saham dari 300 saham yang ada didalam indeks, pada penelitian 

tersebut dikatan bahwa penggunaan basis kumpulan saham yang lebih besar 

berpotensi menghasilkan portofolio yang lebih baik.  

Banyaknya instrumen investasi menuntut investor untuk dapat menganalisis 

investasi sebelum menanamkan modalnya dalam suatu instrumen investasi dengan 

mempertimbangkan kombinasi dari jenis investasi yang diharapkan dapat 

mengoptimalkan tingkat return serta dapat memperkecil risiko. Sehingga, 

penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana risk dan return dari saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index (JII)? 

2. Bagaimana pembentukan portofolio investasi yang paling optimal berdasarkan 

rate of return dan expected return dari portofolio saham yang terdaftar dalam 

Jakarta Islamic Index (JII) dengan model Markowitz dan Model Indeks 

Tunggal ? 

3. Bagaimana komposisi modal yang dapat diinvestasikan oleh investor 

berdasarkan portofolio yang terbentuk dengan model Markowitz dan Model 

Indeks Tunggal ? 

4. Bagaimana risk dan return dari pembentukan portofolio optimal dengan model 

Markowitz dan Model Indeks Tunggal  ? 

5. Bagaimana implikasi manajerial khususnya bagi investor dalam menentukan 

kombinasi portofolio berdasarkan portofolio optimal yang terbentuk ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menghitung dan menganalisa risk dan return pada saham yang terdaftar dalam 

Jakarta Islamic Index (JII) dengan model Markowitz dan Model Indeks 

Tunggal. 

2. Mengetahui pembentukan portofolio saham yang optimal untuk saham yang 

terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) dengan model Markowitz dan 

Model Indeks Tunggal. 

3. Mengetahui komposisi modal yang dapat diinvestasikan dengan model 

Markowitz dan Model Indeks Tunggal. 

4. Menganalisis risiko dan return yang dihasilkan oleh portofolio optimal dengan 

model Markowitz dan Model Indeks Tunggal . 
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5. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan berinvestasi di Jakarta Islamic Index (JII). 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi pelaku bisnis atau investor, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

komposisi portofolio investasi terkait dengan keputusannya untuk berinvestasi 

atau tidak berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index (JII) dan dapat mengetahui portofolio investasi yang memberikan return 

tertinggi pada tingkat risiko yang dapat diterima atau memberikan resiko 

terendah pada tingkat return tertentu dan berapa proporsi dari masing-masing 

portofolio tersebut dalam membentuk suatu kombinasi portofolio, sehingga 

pihak investor dapat memilih satu atau lebih kombinasi portofolio yang efisien 

sesuai dengan preferensi investor. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih 

lanjut untuk penelitian yang terkait pembentukan portofolio investasi pada 

saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) sesuai dengan analisis 

sekuritas dan atau preferensi investor. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

1. Menggunakan data saham-saham syariah yang secara konsisten terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index (JII) selama periode penelitian dan saham yang 

tidak melakukan stock split atau reverse stock. 

2. Data yang digunakan adalah harga saham-saham Jakarta Islamic Index (JII), 

dimana untuk menghitung return tanpa memasukkan unsur dividen, Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) dan data Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS). 

 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini akan menguraikan : (1) Kerangka teoritis, yang terdiri dari definisi 

investasi, risk dan return, risiko investasi dalam perspektif islam, risiko investasi 

(konvensional dan syariah), saham-saham Jakarta Islamic Index (JII), risk free 

rate, teori return dan risk (Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal). (2.) 

Kajian penelitian terdahulu, (3) Kerangka pemikiran konseptual. 

 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Definisi Investasi 

Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, investasi diartikan 

sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk 
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