
 
 

 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 
Investasi merupakan sebuah proses pengelolaan dana yang dilakukan 

dengan harapan penerimaan tertentu terhadap tingkat return atau imbal hasil 

(Fabozzi 2009). Pengelolaan dana harus dilakukan dengan baik agar tingkat 

penerimaan return dari investasi minimal harus melebihi tingkat inflasi yang terjadi 

saat itu (Rizki 2008). Pasar modal merupakan salah satu media pengelolaan dana 

dan transaksi jual-beli berbagai aset keuangan berjangka panjang baik dalam bentuk 

hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun perusahaan swasta (Husnan 2003).  

Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan pertumbuhan kelas 

menengah yang cukup tinggi, memiliki potensi yang cukup besar untuk partisipasi 

publik di pasar modal (Hadiyoso 2016), maka dari itu pasar modal memiliki peran 

penting untuk mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui investasi. 

Investasi dalam pasar modal yang dikelola dengan baik dapat memberikan tingkat 

keuntungan yang baik bagi investor, selain itu pula dapat menjadi sarana alternatif 

yang efektif dalam menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat, 

untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif demi membantu mempercepat 

pembangunan suatu negara (Satyanegara 2012). Dan dari keseluruhan instrumen 

investasi yang terdapat di dalam pasar modal, saham merupakan yang paling sering 

diperdagangkan (Ichsan et al. 2013).  

Di Indonesia, volume perdagangan saham sejak satu dekade terakhir 

menunjukkan pertumbuhan yang kontinyu dan signifikan. Volume, nilai, dan 

frekuensi perdagangan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

1 dekade periode 2008 – 2018 ditampilkan dalam Gambar 1. Tahun 2008 

menunjukkan terjadinya sebuah krisis ekonomi global yang disebut dengan The 

Great Recession yang berawal dari krisis kredit perumahan (subprime mortgage) 

yang melanda Amerika Serikat. Dampak dari krisis ekonomi tersebut begitu masif 

sehingga selain merusak tatanan perekonomian di negara Amerika, juga 

mengganggu perekonomian negara-negara lain di Eropa dan Asia termasuk 

Indonesia melalui sektor keuangan dan perdagangan (Shirai 2009).  

Singgih (2017) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa indeks 

Dow Jones Industrial Average (DJIA) selama periode 2007-2015 memberikan 

pengaruh yang signifikan positif terhadap IHSG. Pengaruh ini terjadi karena 

terdapat integrasi pasar saham Amerika dengan Indonesia yang disebabkan 

perekonomian diantara kedua negara yang saling terkait. Krisis perekonomian 

tersebut juga menciptakan sebuah kondisi dimana investor terpaksa menjual 

sahamnya sebagai langkah untuk menutup kerugian yang timbul dari portofolio 
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investasi lainnya atau disebut juga dengan kondisi minsky moment (Wicaksono 

2010). 

Dampak dari The Great Recession terhadap perekonomian dunia termasuk 

Indonesia mulai berangsur pulih yang dimulai pada tahun 2009, sehingga tingkat 

pertumbuhan volume perdagangan saham saat itu mencapai pertumbuhan 86% 

dibandingkan tahun 2008. Pertumbuhan volume perdagangan ini menunjukkan 

bahwa mayoritas dari saham-saham yang ikut terdaftar dalam BEI diperdagangkan 

secara aktif (Ambarwati 2008) menyusul perbaikan ekonomi Amerika dan 

pengaruhnya secara positif terhadap ekonomi global.  

Tingkat pertumbuhan volume transaksi pasar modal yang terjadi di 

Indonesia juga berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB 

Indonesia. Gambar 2 memperlihatkan pertumbuhan PDB nasional Indonesia selama 

periode 4 tahun 2015-2018 yang secara konsisten menunjukkan pertumbuhan dari 

tahun ke tahun. Sektor-sektor riil seperti perdagangan, infrastruktur, industri, jasa 

keuangan, pertanian dan properti merupakan komponen utama dari struktur PDB 

yang memegang prosentase terbesar dalam pertumbuhan PDB di Indonesia (BPS 

2015, 2016, 2017, 2018). Sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan PDB 

Nasional Indonesia pada akhir tahun 2018 adalah sektor industri pengolahan 

dengan tingkat pertumbuhan 0,91% atau bobot 19,86% dari struktur PDB, dan 

Gambar 1  Volume, Nilai, dan Frekuensi Perdagangan Saham di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2008-2018 
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tingkat pertumbuhan yoy terhadap triwulan IV 2017 sebesar 4,27%, diikuti oleh 

sektor perdagangan, pertanian konstruksi dan lainnya. 

Pada beberapa penelitian terdahulu, seperti Prasetiono et al. (2010) 

menemukan bahwa faktor fundamental ekonomi maktro dalam hal ini PDB dan 

harga minyak dunia selama periode 2003 - 2009 mempengaruhi pergerakan indeks 

harga saham LQ45 dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mustafa et al. 

(2012) melakukan penelitian serupa terhadap hubungan kausalitas antara 

pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan pasar modal di negara Turki 

(XU100/Istanbul Stock Exchange), menemukan bahwa sektor keuangan dalam 

pasar modal memiliki hubungan kausalitas jangka panjang dengan pertumbuhan 

ekonomi di negara tersebut.  

Arif (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor makro 

seperti produk domestik bruto (PDB), jumlah uang beredar (JUB), tingkat inflasi, 

suku bunga SBI terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa naik turunnya IHSG selama periode 2007-2013 sangat 

dipengaruhi oleh variabel resiko sistemik eksternal yang disebut PDB, JUB, tingkat 

inflasi dan suku bunga SBI. Peningkatan PDB juga akan menaikkan pendapatan 

konsumen yang secara tidak langsung mendorong optimisme dan sentimen pasar, 

sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap pasar modal (Sunariyah 

2011).  

Alena (2017) dalam penelitiannya mengenai dampak guncangan variabel 

makroekonomi terhadap beta indeks sektoral di BEI, menunjukkan bahwa beta dari 

sektor pertanian, aneka industri, barang konsumsi dan keuangan adalah indeks 

sektoral yang paling terpengaruh oleh variabel makroekonomi inflasi, suku bunga, 

dan harga minyak. 

Gambar 2 Struktur Pertumbuhan PDB Indonesia Berdasarkan Lapangan 

Usaha, Periode 2015-2018 
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Secara grafik, pergerakan IHSG selama periode 4 tahun menunjukkan arah 

yang positif dengan pertumbuhan PDB nasional Indonesia yang dapat dilihat dalam 

Gambar 3. Sebagai acuan yang kerap digunakan oleh investor untuk memantau 

pergerakan saham secara umum, peningkatan IHSG umumnya dikaitkan dengan 

indikasi kenaikan harga saham dari emiten-emiten berkinerja baik yang didorong 

oleh pertumbuhan ekonomi secara makro dalam indikator seperti PDB, neraca 

perdagangan, maupun suku bunga acuan.  

Pertumbuhan IHSG selama periode 2015-2018 memberikan pengaruh 

positif terhadap nilai kapitalisasi pasar. Nilai ini merupakan perkalian dari total 

jumlah saham beredar dengan harga dari tiap saham (Hidayat et al. 2019) dan 

saham-saham yang memiliki nilai kapitalisasi pasar tinggi merupakan saham-

saham berkinerja baik yang memiliki volume penjualan saham dan harga sahan 

yang tinggi sehingga akan mendorong nilai kapitalisasi sektor maupun indeks 

secara keseluruhan. Nilai kapitalisasi pasar terhadap sektor-sektor yang berada di 

dalam IHSG selama periode 2015-2018 ditunjukkan oleh Gambar 4 (OJK 2015, 

2016, 2017, 2018).  

Dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan industri memiliki saham-

saham yang berkinerja baik, sehingga sektor-sektor ini selalu  menunjukkan 

pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar selama periode 2015-2018. Pertumbuhan nilai 

kapitalisasi pasar juga ditunjukkan oleh saham-saham yang terdapat dalam sektor 

keuangan, dengan pertumbuhan nilai sekaligus prosentase kapitalisasi pasar yang 

terbesar dari 8 sektor. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Pergerakan IHSG Periode 2015-2018 
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Sebagian besar emiten-emiten yang memiliki kinerja baik tersebut terdapat 

dalam indeks acuan yang disebut dengan LQ45, yang merupakan kumpulan saham-

saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar tinggi yang selalu dimonitor oleh 

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara periodik. Kumpulan saham yang terdapat dalam 

LQ45 ini mencakup 70% kapitalisasi pasar dan nilai transaksi yang terjadi di BEI 

(BEI 2018) dan seringkali dijadikan pilihan oleh para investor yang ingin 

berinvestasi dengan saham-saham yang memiliki nilai kapitalisasi pasar tinggi. 

Penelitian terkait investasi saham dan kinerja portofolio investasi pernah 

dilakukan oleh Anom et al. (2016) yang menggunakan data saham LQ45, lalu Jayati 

et al. (2017) yang membentuk portofolio investasi saham dari IDX30, Manulang 

(2012) yang membentuk portofolio investasi dengan membandingkan metode 

klasik risk-return Modern Portofolio Theory / MPT (Markowitz 1952) dan metode 

single index model, Skendra (2005) yang menganalisis pengaruh faktor ekonomi 

makro (inflasi, nilai tukar rupiah, bunga deposito) terhadap portofolio optimal 

dengan saham-saham LQ45 selama periode 2002-2004 dengan single index model, 

Larasati et al. (2013) membuat portofolio investasi dari indeks LQ45 dengan 

metode single index model dan mendapatkan komposisi 5 saham dari 19 saham, 

Pasaribu (2013) 5 sampai 13 saham dari 10 model portofolio investasi sepanjang 

tahun 2007, dan Yuniarti dengan komposisi 3 saham pembentuk portofolio optimal 

sektor keuangan dari indeks LQ45.  

Hariyanto (2018) yang membuat portofolio investasi dari saham-saham 

LQ45 selama periode 2012–2015 dengan menggunakan single index model dan 

mendapatkan return ekspektasi portofolio sebesar 1.5% per minggu dibandingkan 

return index LQ45 sebesar 0.067% per minggu. Sulistiani (2017) membentuk 

portofolio optimal menurut single index model terhadap 45 saham LQ45, dan 

mendapatkan portofolio investasi dengan komposisi 8 saham dan tingkat return 

ekspektasi sebesar 0.995% per bulan yang merupakan return tertinggi 

Gambar 4 Nilai Kapitalisasi Pasar 8 Sektor dalam BEI Periode 2015-

2018 
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dibandingkan dengan tingkat return individu saham dengan tingkat resiko yang 

relatif sama.  

Berinvestasi dalam saham merupakan bentuk investasi yang menjanjikan 

return yang tinggi apabila dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Namun 

tingkat return yang tinggi akan selalu membawa resiko yang tinggi pula. Resiko 

spesifik yang dibawa oleh tiap emiten akan selalu muncul sebagai faktor internal 

seperti kebijakan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, maupun operasional 

perusahaan, dan akan mempengaruhi performa saham yang bersangkutan. 

Ketidakpastian atau resiko dalam berinvestasi saham tidak dapat dihindari dan akan 

selalu berubah dalam setiap periode waktu keputusan berinvestasi. Bagi setiap 

investor rasional yang secara umum berkarakter risk averse, akan menerapkan 

metode diversifikasi yang efisien terhadap alokasi aset, sebagaimana efisiensi 

tersebut dapat tercapai melalui metode pengukuran return-resiko yang tepat.  

Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang bagaimana membentuk sebuah 

portofolio optimal investasi saham yang dapat memberikan trade-off antara return 

dan resiko, dalam kondisi faktual pertumbuhan ekonomi indonesia yang kerap 

menunjukkan peningkatan sepanjang periode penelitian. 

 

Perumusan Masalah 
 

Penelitian-penelitian terdahulu terkait portofolio investasi dan diversifikasi 

yang dilakukan terhadap instrumen investasi saham, mampu menunjukkan tingkat 

return yang lebih baik dibandingkan tingkat return yang ditawarkan pasar maupun 

tingkat return instrumen investasi lain. Namun investasi saham selalu membawa 

unsur ketidakpastian dalam bentuk resiko yang dipengaruhi berbagai faktor seperti 

faktor internal perusahaan, dan faktor eksternal yang tidak bisa didiversifikasi 

seperti kondisi makro ekonomi negara. Maka dari itu, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah komposisi portofolio optimal investasi saham dari 8 

sektor indeks LQ45 yang dibentuk dengan metode single index model? 

2. Apakah portofolio investasi yang dibentuk dengan single index model 

mampu memberikan return yang lebih baik dari return IHSG? 

3. Bagaimana kinerja portofolio investasi tersebut diukur dengan rasio 

Sharpe, Treynor, dan Jensen?   

 

Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah:  

1. Membentuk portofolio investasi saham yang optimal menurut metode 

single index model dari 8 sektor indeks LQ45 

2. Membandingkan dan menguji tingkat signifikansi return portofolio 

investasi terhadap tingkat return IHSG 

3. Mengukur kinerja portofolio investasi dengan menggunakan rasio 

Sharpe, Treynor, dan Jensen 

 

Manfaat Penelitian 
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Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi para investor maupun pihak lain yang berinvestasi saham, penelitian ini 

dapat digunakan untuk memahami bagaimana melakukan diversifikasi aset 

dengan metode single index model untuk megurangi potensi resiko dan 

memaksimalkan return  

2. Bagi peneliti atau pihak lain, agar dapat dijadikan sebagai dasar dan referensi 

bagi penelitian lain dalam bidang portofolio investasi 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 
Penelitian dilakukan terhadap saham-saham yang terdapat dalam 8 sektor 

dari indeks LQ45 antara lain sektor perdagangan, pertambangan, infrastruktur, 

konsumer, industri, pertanian, keuangan, dan properti. Penelitian menggunakan 

data historis harga saham mulai dari periode bulan Januari 2015 hingga Desember 

2019. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana portofolio optimal 

investasi saham yang terbentuk dengan menggunakan metode single index model. 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pasar Modal dan Transaksi Efek 

 

 Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1995 (BAPEPAM 1995), pasar 

modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan surat berharga (efek), perusahaan publik yang berkaitan dengan surat 

berharga yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

surat berharga. Pasar modal memiliki peran yang strategis dalam pembangunan 

nasional, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana 

investasi bagi masyarakat. Pasar modal dianggap mampu untuk menjadi indikator 

pertumbuhan ekonomi suatu negara sekaligus sebagai penunjang ekonomi suatu 

negara (Krisandi et al. 2013). Dalam kegiatannya, pasar modal diatur dan diawasi 

oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang sekarang ini dsebut sebagai 

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar terwujudnya kegiatan pasar modal yang 

teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 

Dibawah adalah beberapa tugas dan fungsi utama OJK sebagai regulator dari 

pelaksanaan kegiatan di pasar modal:  

1. Memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, 

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan sekuritas, 

penasihat investasi, dan biro administrasi surat berharga 

2. Memberi izin pelaksanaan bagi perseorangan wakil penjamin emisi surat 

berharga, wakil perantara pedagang surat berharga, dan wakil manajer 

investasi  

3. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal (akuntan, 

konsultan hukum, penilai, notaris) 

4. Menghentikan, atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan 

dengan kegiatan di pasar modal 

5. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan 

penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal 




