
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar modal merupakan sarana bagi investor yang ingin menanamkan 

modalnya atau berinvestasi dengan cara membeli surat berharga berupa saham atau 

obligasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui agen (Mulato 

2008). Kontribusi Bursa Efek Indonesia (BEI) tiap tahunnya semakin aktif dalam 

menggerakkan aktivitas perekonomian di Indonesia. Aktivitas di Bursa Efek 

Indonesia ditunjang oleh semakin bertambahnya jumlah emiten penerbit surat 

berharga, khususnya instrumen saham. Bertambahnya jumlah emiten penerbit 

saham serta peningkatan IHSG mengindikasikan bahwa Bursa Efek Indonesia 

merupakan salah satu altenatif investasi yang menguntungkan investor. 

 Investasi adalah kegiatan untuk menanamkan modal atau uang yang 

dilakukan pada saat kini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang 

akan datang. Semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. 

Investor tidak tahu dengan pasti return yang akan diperolehnya dari investasi yang 

dilakukannya. Karena investor menghadapi kesempatan investasi yang berisiko, 

pilihan investasi tidak hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang 

diharapkan saja. Untuk memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, maka investor 

harus bersedia menanggung risiko yang tinggi sehingga risiko tersebut harus 

diminimalisir. Strateginya yaitu dengan melakukan penyebaran risiko yang biasa 

disebut diversifikasi dengan membentuk suatu portofolio. Portofolio diartikan 

sebagai gabungan beberapa instrumen atau aset. Pembentukan portofolio saham 

mengharuskan investor untuk memilih saham yang akan dikombinasikan menjadi 

portofolio saham (Tandelilin 2010).  

Barang konsumsi adalah barang atau jasa yang secara langsung ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia (Gilarso 2004). Sektor industri yang 

mempunyai peranan sangat strategis, terutama dalam upaya mensejahterakan 

kehidupan masyarakat adalah sektor barang konsumsi karena produk-produk yang 

dihasilkan sangat diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari, misalnya makanan dan 

minuman, obat-obatan, peralatan dan perlengkapan keperluan rumah tangga. 

Tingkat permintaan yang inelastis menjadi keunggulan di sektor barang konsumsi 

karena merupakan kebutuhan pokok atau dengan kata lain walaupun harga naik, 

konsumsi kebutuhan pokok tetap dibutuhkan oleh masyarakat (Fauzi et al. 2015). 

Selain itu, dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI khususnya perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki tingkat laba yang cukup 

tinggi. Obyek penelitian ini mengambil perusahaan sektor industri barang konsumsi 

atau consumer goods industry dikarenakan sektor tersebut memberikan kontribusi 

yang signifikan di pasar modal, mengingat tingkat permintaan masyarakat 

Indonesia cukup tinggi terhadap produk-produk yang terdapat pada sektor industri 

barang konsumsi yang mengakibatkan saham sektor ini menjadi tujuan investor 

untuk menginvestasikan dananya. 

Menurut Jogiyanto (2003) tingkat return menjadi faktor utama bagi investor 

dalam memutuskan suatu investasi. Besarnya tingkat return saham yang didapatkan 

investor ditentukan berdasarkan fluktuasi harga saham di pasar. Peningkatan harga 

saham di setiap periodenya menunjukkan tingkat return saham yang terus 
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meningkat. Sedangkan penurunan harga saham dapat menyebabkan kerugian 

(capital loss). Saham-saham perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

keberadaaannya dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu, salah satunya 

adalah sektor barang konsumsi. Pada Gambar 1 sektor barang konsumsi lebih 

unggul dibandingkan dengan sektor industri dasar dan kimia, sektor infrastruktur, 

dan sektor agribisnis. Dilihat pada grafik terjadi penurunan di seluruh sektor pada 

tahun 2015 kuartal III yang disebabkan oleh mini krisis di Indonesia, juga pada 

kuartal II tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan oleh 

faktor internal dan eksternal.  

Ketidakpastian ekonomi telah menjadi perhatian dunia. Ketidakpastian juga 

dapat memiliki dampak terhadap pasar saham. Dengan adanya globalisasi, 

Indonesia rentan terhadap gejolak yang berasal luar negeri. Dalam laporan 

Indonesia Economic Quarterly September 2018 yang ditulis oleh World Bank 

(2018), rupiah terdepresiasi 4.8 persen terhadap dolar AS pada kuartal kedua, 

kemudian bertambah 2.7 persen lagi menjadi 7.5 persen pada bulan Juli dan 

Agustus. Naiknya harga minyak mentah dan berlanjutnya pertumbuhan investasi 

peralatan sehingga total impor nominal tumbuh lebih cepat daripada ekspor, serta 

menyempitnya surplus perdagangan barang menyebabkan harga saham sektor 

barang konsumsi mengalami penurunan yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

(Sumber: Yahoo finance 2018) 

Gambar 1  Pergerakan indeks harga saham sektoral 

 

Risiko terhadap proyeksi pertumbuhan Indonesia cenderung kepada 

penurunan di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk kondisi 

ekonomi dan inflasi di Amerika Serikat, dan gejolak di Argentina dan Turki. 

Meningkatnya proteksionisme juga menimbulkan risiko bagi Indonesia baik 
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melalui perlambatan ekspor atau dampak negatif dari pertumbuhan regional yang 

lebih lambat akibat melemahnya harga komoditas (World Bank 2018). Selain itu, 

kenaikan tarif dasar listrik non subsidi, kenaikan harga BBM (Bahan Bakar 

Minyak) dan kenaikan harga gas yang telah menyebabkan penurunan permintaan 

konsumsi rumah tangga. Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Indonesia periode 

Februari 2018 sesuai dengan Survei Konsumen Bank Indonesia menurun 3.5 poin 

menjadi 122.5 poin lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 126.1 poin. Daya 

beli masyarakat memang cenderung melemah, hal ini terlihat dari penurunan 

tingkat inflasi dari 3.07% pada bulan Oktober 2017 ke 2.58% di bulan Februari 

2018 (Bank Indonesia 2018). Sentimen IKK dan inflasi membuat investor asing 

cenderung melakukan aksi jual. Gencarnya net sell asing membuat sentimen pasar 

cenderung melemah. Hal ini sangat perlu diperhatikan bagi investor sebagai 

pertimbangan dalam berinvestasi di sektor industri barang konsumsi, apakah 

keputusan investasi tersebut masih bisa mendapat return yang menguntungkan atau 

berkebalikannya yaitu membuat kerugian.  

Portofolio adalah investasi dari berbagai macam saham yang bertujuan untuk 

membuat kombinasi yang efisien dari investasi saham-saham tersebut sehingga 

investor dapat memperoleh return yang tinggi dan dapat mengurangi risiko dari 

investasi tersebut (Bodie et al. 2014). Portofolio dapat dibentuk dari berbagai 

kombinasi saham yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia. Portofolio saham 

adalah investasi yang terdiri dari berbagai saham perusahaan yang berbeda dengan 

harapan bila harga salah satu saham menurun, sementara yang lain meningkat, 

maka investasi tersebut tidak mengalami kerugian. Selain itu, korelasi antara return 

satu saham dan saham lainnya juga memperkecil varians return portofolio tersebut 

(Zubir 2011). Perlu adanya penentuan portofolio yang baik agar saham-saham yang 

dikombinasikan dapat menghasilkan return yang tinggi. Dalam membentuk 

portofolio, investor harus memperhatikan tiga hal dasar berkenaan dengan 

instrumen keuangan yang akan dipilih sebagai elemen portofolio. Tiga hal penting 

tersebut adalah risiko, return atau imbal hasil pengembalian, dan hubungan antara 

imbal hasil dengan risiko (Kazan dan Kultigin 2014). 

 

 

Perumusan Masalah 

Perekonomian Indonesia tahun 2015 mengalami mini krisis ekonomi. 

Berbagai tantangan eksternal dan domestik menerpa perekonomian Indonesia pada 

2015. Pada saat yang sama, ketidakpastian di pasar keuangan global semakin 

meningkat yang bersumber dari meningkatnya peluang kenaikan suku bunga AS 

(Amerika Serikat), kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, dan diperburuk dengan 

adanya devaluasi yuan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Perkembangan global 

yang kurang menguntungkan tersebut memberikan dampak negatif pada 

perekonomian domestik, baik melalui jalur perdagangan maupun keuangan. 

Tekanan terhadap perekonomian domestik diperberat oleh permasalahan struktural 

domestik yang masih ada. Berbagai tantangan tersebut memicu meningkatnya 

beberapa risiko, seperti tingginya tekanan terhadap nilai tukar rupiah, menurunnya 

keyakinan pelaku ekonomi, dan meningkatnya risiko di sektor korporasi. 

Ketidakpastian di pasar keuangan global mengakibatkan nilai tukar rupiah selama 

2015 mengalami depresiasi. Tekanan terhadap rupiah berlangsung sejak triwulan I 
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dan mencapai puncaknya pada triwulan III 2015. Dikarenakan hal tersebut, harga 

saham pada sektor barang konsumsi pun mengalami penurunan yang sangat tajam 

pada triwulan III 2015 dengan harga Rp 1.951 per lembar saham. Sektor saham 

barang konsumsi yang biasa dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi mengalami 

pelemahan sebesar 5.75 persen. Subsektor yang mengalami penekanan terhadap 

depresiasi rupiah yaitu subsektor peralatan rumah tangga dan subsektor farmasi. 

Adanya perlambatan kinerja keuangan terutama laba bersih membuat hampir 

seluruh emiten sektor barang konsumsi menghasilkan return negatif (Laporan 

Perekonomian Indonesia 2015). 

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 melambat dengan pertumbuhan 

antar negara yang tidak merata. Ekonomi dunia tercatat tumbuh sebesar 3.7% pada 

2018, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2017 sebesar 3.8%. 

Ketidakpastian global yang tinggi dan memberikan tekanan kepada neraca 

pembayaran Indonesia (NPI) banyak memengaruhi dinamika nilai tukar Rupiah 

pada 2018. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh berlanjutnya kenaikan Federal 

Funds Rate (FFR) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini 

mengakibatkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang berkurang, 

termasuk Indonesia. Akibatnya, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan sampai 

dengan Oktober 2018, dengan tekanan terbesar terjadi pada Juli 2018. Tekanan 

depresiasi terhadap Rupiah juga searah dengan pelemahan banyak mata uang 

negara berkembang lain, sejalan dengan dampak ketidakpastian global yang 

meningkat tersebut. Neraca perdagangan Indonesia periode April tercatat defisit 

mengalami defisit di tahun 2018 (Laporan Perekonomian Indonesia 2018).  

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan defisit neraca perdagangan 

triwulan II 2018 sebesar US$ 1.63 miliar. Penyebab defisit tersebut adalah 

pertumbuhan impor yang jauh lebih kencang melebihi ekspor. Saham-saham di 

sektor barang konsumsi ikut merespon sentimen tersebut. Terlebih, indeks saham 

sektor barang konsumsi telah melemah 2.11%, menjadikannya sektor dengan 

kontribusi negatif terbesar kedua bagi IHSG di tahun 2018 (Bank Indonesia 2018). 

Saham-saham sektor barang konsumsi yang dilepas investor diantaranya PT 

Unilever Indonesia Tbk/UNVR (-2.94%), PT HM Sampoerna Tbk/HMSP (-

2.12%), PT Gudang Garam Tbk/GGRM (-1.91%), PT Kalbe Farma Tbk/KLBF (-

3.46%), dan PT Mayora Indah Tbk/MYOR (-4.18%) (BEI 2018).  

Bank Indonesia (BI) merilis angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 

periode Oktober 2018 di level 119.2, terendah dalam 20 bulan terakhir atau sejak 

Februari 2017. Turunnya IKK bulan Oktober dipengaruhi oleh penurunan pada 2 

komponen pembentuknya, yakni Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan 

Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK). IKE turun menjadi 106.2 dari 110.2 

pada bulan sebelumnya. Sementara itu, IEK turun menjadi 132.2 dari 134.5 pada 

bulan September. Rendahnya angka IKK memberikan sinyal bahwa masyarakat 

Indonesia akan mengurangi konsumsinya dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini 

pun nampaknya sudah mulai terkonfirmasi. Dalam publikasi Survei Penjualan 

Eceran periode September 2018 yang dirilis oleh BI (2018), angka sementara untuk 

pertumbuhan penjualan riil periode Oktober 2018 tercatat hanya sebesar 3.9% YoY, 

melambat dari capaian bulan sebelumnya yang sebesar 4,8% YoY. Bulan 

November bukan merupakan bulan yang tepat untuk masuk ke saham-saham 

barang konsumsi. Secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2013-2017), sektor 
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barang konsumsi membukukan penurunan sebesar 1.6% secara bulanan pada bulan 

November (BEI 2018). 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan saham di sektor 

barang konsumsi seperti yang dijelaskan di atas, investor yang ingin menanamkan 

modalnya di sektor barang konsumsi perlu mewaspadai sentimen-sentimen yang 

dapat mengguncang harga saham. Walaupun sektor barang konsumsi merupakan 

sektor yang defensive atau mampu bertahan terhadap guncangan perekonomian, 

akan tetapi hal itu tidak selalu benar. Investor perlu melihat sentimen negatif baik 

secara eksternal maupun internal yang mampu mengguncangkan perekonomian 

Indonesia, seperti ketidakpastian perekonomian global, inflasi, suku bunga, indeks 

IKK, kenaikan tarif gas dan listrik. Peneliti berasumsi bahwa walaupun terjadi 

pelemahan pada sektor barang konsumsi pada triwulan III tahun 2015 dan triwulan 

II tahun 2018, investor akan tetap mendapatkan keuntungan dengan membentuk 

suatu portofolio saham. Sehingga investor mampu mendiversifikasikan risiko 

investasinya dan mengalokasikan dananya untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimal.  

Para investor pada umumnya menggunakan analisis fundamental atau 

analisis teknikal dalam menilai harga saham. Terdapat beberapa gaya investasi yang 

membedakan investor yang satu dengan investor saham yang lainnya. Value 

investing adalah gaya berinvestasi saham dengan melihat saham dari 

fundamentalnya yang tercermin dari laporan tahunan (annual reports) dan laporan 

per kuartal (quarterly reports). Investor saham dengan gaya value investing mencari 

saham yang punya harga murah. Investor dengan gaya growth investing menjadikan 

perkembangan Price Earning to Growth saham yang pesat dari waktu ke waktu 

sebagai pertimbangan dalam membeli saham. Sementara itu, investor yang memilih 

gaya income investing memperoleh keuntungannya dengan cara membeli saham 

yang konsisten dengan dividen dan jumlah yang besar (Carrel 2016). Jika dilihat 

secara umum dari profil risiko yang menggambarkan karakter investor dalam 

berinvestasi, terbagi menjadi tiga yaitu investor menyukai risiko (risk lover), 

investor netral (risk neutrality) dan investor yang tidak suka risiko (risk averter) 

(Halim 2003). 

Teori portofolio pertama kali diusulkan oleh Markowitz pada tahun 1952. 

Teori Markowitz menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar untuk 

mengembangkan rencana portofolio, termasuk pengembalian (return) yang 

diharapkan, risiko dan korelasi pengembalian. Teori ini dirumuskan keberadaan 

unsur risiko dan pengembalian investasi, dimana unsur risiko bisa diminimalkan 

melalui diversifikasi dan menggabungkan berbagai instrumen investasi dalam 

portofolio (Mahrivandi et al. 2017). Portofolio optimal adalah pemilihan berbagai 

stok portofolio secara efisien. Dalam pemilihan portofolio optimal ada beberapa 

model pembentukan portofolio optimal seperti Mean-Variance Model, Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) dan Black-Litterman Model. Prinsip Mean-Variance 

dengan pendekatan kuantitatif yang menghubungkan risiko yang diukur dengan 

deviasi standar atau varian (variance) dengan return ekspektasinya atau rata-rata 

return-nya (mean) (Arulraj et al. 2012).  

Model untuk menilai kelayakan investasi saham dapat dilakukan dengan 

perhitungan estimasi menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Risiko 

sekuritas dalam model CAPM ditunjukkan dengan nilai beta. Beta dijadikan 

sebagai alat ukur untuk mengestimasi risiko investasi suatu sekuritas. CAPM 
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merupakan suatu model yang menggambarkan risiko sistematis dengan 

menggunakan beta untuk menghubungkan risiko dan return (Zabarankin et al. 

2013). Model Mean-Variance dan CAPM tidak memberikan alokasi khusus bagi 

investor untuk aset yang dipilih. Investor dapat memberikan pandangannya dengan 

melihat pergerakan saham terkait dengan kondisi eksternal dan pengaruhnya 

terhadap tingkat saham. Pandangan investor harus berpartisipasi dimasukkan ke 

dalam pembentukan portofolio optimal. Black-Litterman menggabungkan dua jenis 

informasi yaitu return ekuilibrium dan pandangan investor. Selain itu, Model 

Black-Litterman dapat memasukkan elemen data historis dan pandangan investor 

untuk membentuk prediksi baru tentang pengembalian portofolio sebagai dasar 

untuk mempersiapkan model pembobotan asset (Jayeola et al. 2017). Menurut 

Subekti (2009) Black-Litterman adalah salah satu model optimalisasi portofolio 

yang menghasilkan kinerja yang lebih baik dan menguntungkan bagi investor 

karena keterlibatan investor dengan anggapan bahwa pendirian portofolio tidak 

diabaikan. 

Model Black-Litterman menunjukkan views seorang investor dengan 

investor lain dapat berbeda dikarenakan views bersifat subjektif. Views merupakan 

pandangan investor dalam menyatakan return prediksi terhadap suatu saham 

(Satchell dan Scowcroft 2000). Karena adanya perbedaan views ini maka portofolio 

seorang investor tidak mungkin sama dengan investor yang lain. Sehingga views 

investor dimungkinkan menjadi sumber risiko suatu portofolio atau dengan kata 

lain views investor mempunyai pengaruh untuk meningkatkan risiko portofolio. 

Penelitian yang dilakukan oleh Silva et al. (2009) yaitu mengkombinasikan 

portofolio model Black-Litterman dengan portofolio Mean-Variance dengan 

memaksimalkan alpha aktif (return aktif) pada tingkat risiko aktif yang sama. 

Risiko aktif didefinisikan sebagai standar deviasi dari alpha yang kemudian disebut 

tracking error.  

Model BL memiliki dua masalah mendasar yaitu asumsi normalitas dan 

parameter estimasi di pasar Bayesian framework sebelumnya yang tidak 

terdistribusi normal (Meucci 2006). Penelitian Mahrivandi et al. (2017) 

memberikan solusi alternatif dimana pemodelan return saham model BL dan 

pandangan investor dari non normal distribusi dengan studi kasus pada subsektor 

bank yang terdapat pada indeks LQ-45. Portofolio efisien Black-Litterman 

mencapai kinerja return to risk yang jauh lebih baik daripada pendekatan strategi 

optimal Mean-Variance yang dibuktikan oleh penelitian Mishra et al. (2011) pada 

bursa efek Bombay (BSE) yang menerbitkan indeks sektoral untuk alokasi asetnya.  

Pada penelitian ini dari sembilan indeks saham sektor di BEI, yang menjadi 

fokus penelitian adalah sektor barang konsumsi. Hal ini berdasarkan kinerja dari 

sektor tersebut lebih baik dari sektor lainnya dan selalu dijadikan rekomendasi oleh 

para manajer keuangan atau investor sebagai pilihan investasi. Sementara itu, sektor 

barang konsumsi menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua bagi kenaikan 

IHSG. Dalam membentuk portofolio hal yang harus diperhatikan yaitu analisis 

terhadap penilaian risiko investasi serta ketelitian investor dalam membentuk 

portofolio optimal. Selain itu, belum ada juga yang melalukan analisis portofolio 

optimal model Black-Litterman dan risiko di sektor barang konsumsi. Berdasarkan 

permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana return dan risiko emiten sektor barang konsumsi di BEI pada 

periode 2014-2018 dengan menggunakan model CAPM ? 

2. Bagaimana pembentukan portofolio optimal di sektor industri barang konsumsi 

BEI pada periode 60 bulan (2014-2018) dengan model Black-Litterman ? 

3. Bagaimana pembentukan portofolio optimal di sektor industri barang konsumsi 

BEI pada periode 12 bulan tahun 2018 dengan model Black-Litterman ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini :  

1. Mengidentifikasi return dan risiko emiten sektor barang konsumsi di BEI pada 

periode 2014-2018 dengan menggunakan CAPM. 

2. Mengidentifikasi alokasi pembentukan portofolio optimal dan nilai expected 

return di sektor barang konsumsi di BEI periode 60 bulan (2014-2018) dengan 

menggunakan model Black-Litterman. 

3. Mengidentifikasi alokasi pembentukan portofolio optimal dan nilai expected 

return di sektor barang konsumsi di BEI periode 12 bulan tahun 2018 dengan 

model Black-Litterman. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan 

manajerial dan bisnis praktis, melatih kemampuan aplikasi teori dan konsep-

konsep manajerial, serta melatih kemampuan analisis terstruktur. 

2. Bagi investor, penelitian ini sebagai pedoman dalam melakukan keputusan 

investasi portofolio optimal dan memahami tingkat risiko yang akan 

ditanggung dalam berinvestasi di sektor industri barang konsumsi. 

3. Bagi pembaca sebagai informasi baru dan menambah wawasan mengenai 

investasi portofolio dan bagi peneliti lain sebagai referensi serta studi 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terbatas pada emiten-emiten saham yang terdaftar 

di sektor barang konsumsi periode Januari 2014 hingga Desember 2018. Populasi 

yang diteliti adalah seluruh emiten di sektor barang konsumsi. Sampel yang 

digunakan adalah emiten yang berada di Bursa Efek Indonesia sektor barang 

konsumsi dan memiliki harga saham yang lengkap pada periode 2014-2018. 

 




