
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pasar modal merupakan suatu mekanisme pasar yang mempertemukan 

investor selaku pemilik  dana  dengan perusahaan selaku pihak yang 

membutuhkan.  Bursa efek merupakan tempat pertemuan investor dengan 

perusahaan.  Tempat kegiatan itu di Indonesia dilakukan di dua bursa efek yang 

ada: yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). 

 Pasar modal berperan dalam hal sumber pembiayaan dan investasi selain 

perbankan dan pinjaman luar negeri.  Pasar modal berfungsi sebagai alat alokasi 

dana masyarakat ke sektor yang lebih produktif.  Jelas terlihat bahwa pasar modal 

mempunyai peran yang sangat strategis, terutama dalam menunjang pembangunan 

nasional. 

 Bursa Efek Jakarta (BEJ) melaksanakan fungsinya bersama BAPEPAM 

sebagai badan pengawas.  Perkembangan nilai transaksi sejak tahun 1977 tercatat 

sekitar Rp. 284,9 juta, jumlah saham 9.500 dengan jumlah perusahaan terdaftar 1 

perusahaan, tahun 1989 perdagangan saham mencapai 95,79 juta saham senilai 

Rp. 964,27 milyar dengan jumlah perusahaan terdaftar 57 perusahaaaan. Tahun 

2002 jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ dan BES adalah 227 perusahaan, 

115 perusahaan (50,66 %) membukukan laba bersih (Poeradisastra, 2002).  

Sampai bulan Desember 2004, jumlah saham yang terjual di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) adalah 921,792 milyar lembar saham dengan nilai 257,814 trilyun rupiah 

(www.bi.gi.id). 
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 Bagi masyarakat dunia maju, investasi pasar modal sudah sangat popular.  

Amerika Serikat contohnya, saat ini sudah lebih dari 70 juta penduduknya terlibat 

secara langsung dengan pasar modal dan 130 juta lainnya terlibat secara tidak 

langsung, hampir tiga kali lipat dalam dua dekade terakhir ini                      

(Grasso dalam Saputra, 2004).  Sebaliknya di Indonesia diperkirakan hanya 

sekitar 400.000 orang atau 0,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia 

(Karnawidjaya, 1999).   

 Saham merupakan salah satu sarana investasi pasar modal yang perlu 

diperhatikan.  Saham mempunyai resiko yang tinggi, sangat peka terhadap naik 

turunnya kondisi politik, ekonomi, moneter serta peraturan yang terjadi dalam 

industri maupun perusahaaan sendiri.  

 Investasi saham di pasar modal tidak terlepas dari unsur return dan resiko 

(risk).  Dua unsur ini memiliki hubungan yang positif; dimana semakin tinggi 

pendapatan yang akan diterima dari suatu investasi, maka semakin besar pula 

resikonya.  Investor perlu melakukan kajian kondisi perusahaan sebelum 

memutuskan untuk membeli atau menjual saham. 

 Analisis pengambilan keputusan dalam investasi saham meliputi 

bagaimana meminimalkan risiko dan maksimilisasi keuntungan.  Kendala umum 

yang sering dihadapi investor adalah bagaimana menentukan saham-saham yang 

mempunyai portofolio optimal. 

 Pengambilan keputusan pada aktifitas perdagangan saham secara umum 

dibagi atas analisis fundamental dan analisis teknikal.  Analisis fundamental 

mencoba mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham dimasa yang akan datang dengan menerapkan hubungan variabel-veriabel 
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tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham.  Analisis teknikal merupakan 

upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga 

saham diwaktu yang lalu, dengan asumsi perubahan harga saham mempunyai pola 

tertentu dimasa lalu yang akan berulang di masa yang akan datang (Husnan, 

2001). 

 Setelah mengalami masa krisis yang memukul hampir seluruh sektor 

ekonomi Indonesia, kinerja BEJ menunjukkan grafik meningkat sampai dengan 

semester I tahun 2001.  Jumlah saham diperdagangkan terus meningkat dari 559 

miliyar lembar saham pada semester I tahun 1999 menjadi 1.263 miliyar lembar 

saham pada semester II tahun 2001.  Pada bulan Desembar 2004 saham yang 

berhasil terjual adalah sebesar 41.809 miliyar lembar dengan nilai transaksi 

300,528 triliyun (www.bi.go.id). 

Tidak semua perusahaan yang terdaftar di BEJ membukukan laba bersih, 

hanya perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi dan nilai kapitalisasi pasar 

yang baik yang dapat bertahan.  Perusahaan ini dikategorikan kedalam saham-

saham unggulan (blue-chips).  Suatu saham bisa dikategorikan sebagai blue-chips 

apabila emitennya memiliki reputasi yang baik, yaitu yang mampu menghasilkan 

pendapatan yang tinggi dan konsiten membayar deviden tunai.  Biasanya emiten 

saham blue-chips merupakan pemimpin dalam industrinya (Halim, 2003). 

Pertanyaan yang timbul disini adalah apakah saham-saham unggulan ini 

sudah mempunyai portofolio yang optimal, yaitu portofolio yang memberikan 

kemungkinan hasil tertinggi bagi suatu derajat resiko tertentu atau resiko yang 

paling rendah.  
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Teori portofolio pertama kali dikemukakan oleh Harry Markowitz pada 

tahun 1956, kemudian mengalami pengembangan dan penyederhanaan yang 

membawa dampak besar pada implementasi teori tersebut dalam dunia keuangan.  

Salah satu model yang bisa dipergunakan dalam  analisis portofolio adalah mean-

variance model.  Model ini mempunyai kelemahan dalam dua hal. Pertama, 

variabel yang ditaksir terlalu banyak kalau ingin membentuk portofolio dengan 

jumlah sekuritas yang memadai.  Kedua, nilai koefisien korelasinya (yang sangat 

penting dalam penentuan risiko portofolio) sangat sulit ditaksir dengan 

mempergunakan data historis.  Model indek tunggal mencoba mengatasi hal 

tersebut.  Model indeks  tunggal mendasarkan diri pada pemikiran bahwa tingkat 

keuntungan suatu sekuritas dipengaruhi oleh tingkat keuntungan portofolio pasar.  

Pemakaian model indeks tunggal bisa meredusir jumlah variabel yang perlu di 

taksir, karena itu tidak perlu lagi ditaksir koefisien korelasi untuk menaksir 

deviasi standar portofolio.  Beta yang dihasilkan juga merupakan variabel yang 

relatif stabil. 

Bagi pelaku pasar modal khususnya  manajer investasi yang membentuk 

portofolionya  dari sekuritas pada pasar modal yang beru tumbuh seperti Bursa 

efek Jakarta perlu memperhitungkan aspek keeratan hubungan antara model 

portofolio sekuritas yang dibentuk dengan pasar modal yang dicerminkan oleh 

koefisien  determinasi (R-q).  Hasil penelitian Avandy (2004) menunjukkan 

bahwa nilai koefisien determinan hanya berkisar 6.04% - 8.97%, artinya variasi 

dari pengembalian portofolio yang dibentuk hanya 6.04% - 8.9% yang dapat 

dijelaskan oleh pengembalian pasar, selebihnya dijelaskan variasi lain diluar 

pengaruh pasar.  
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Faktor makro ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja saham.  

Seperti dikemukakan oleh Syahrir (1995), kondisi makro sangat besar 

pengaruhnya, salah satunya adalah inflasi, maka indeks pasar tersebut juga 

terpengaruh oleh inflasi.  Rizaldi (2000) juga menyampaikan hal yang sama, 

dimana inflasi, nilai tukar rupiah dan bunga deposito menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja saham. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Informasi mengenai analisis pasar modal yang akurat perlu tersedia dalam 

upaya menarik minat investor.  Informasi ini dapat menjadi pedoman bagi 

investor dalam mengambil keputusan investasi.  Kendala-kendala yang masih 

dihadapi investor dalam kegiatan ini banyak sekali, salah satunya adalah:  

1. Fungsi dari return saham apa yang dapat digunakan  dalam model indeks 

tunggal yang mempunyai derajat keeratan hubungan dengan pasar modal 

paling baik? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan portofolio optimum model indeks tunggal 

pada saham-saham blue-chips di BEJ? 

3. Bagaimana pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan bunga deposito 

terhadap  return pasar maupun return saham? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan bunga deposito  

terhadap jumlah jenis saham yang memenuhi portofolio optimum model 

indeks tunggal? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis kombinasi fungsi dari return saham dalam model indeks 

tunggal yang mempunyai derajat hubungan dengan pasar modal yang lebih 

baik atau layak digunakan untuk analisis portofolio.  

2. Mengidentifikasi berapa jumlah jenis saham yang memenuhi portofolio 

optimum model indeks tunggal untuk saham-saham blue-chips di  Bursa 

Efek Jakarta (BEJ). 

3. Menganalisa sejauh mana pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan bunga 

deposito terhadap return pasar maupun  return saham. 

4. Mengetahui apakah terdapat perubahan jumlah jenis saham yang 

memenuhi portofolio optimum model indeks tunggal dengan memasukkan  

variabel inflasi, nilai tukar rupiah dan bunga deposito. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberikan rumusan spesifikasi fungsi return saham  dalam model 

indeks tunggal yang memberikan derajat keeratan hubungan dengan pasar 

modal yang lebih baik.  Bias antara pengembalian yang diharapkan dengan 

pengembalian aktual dapat dikurangi.  

2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman baru 

yang menyangkut analisis pasar modal, mengingat selama ini pengaruh 

faktor inflasi, nilai tukar rupiah dan bunga deposito jarang dibahas 

keterkaitannya dengan return pasar dan return saham. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh investor sebagai 

dasar  pemilihan jenis dan jumlah saham agar diperoleh return yang 

optimal, pada tingkat resiko tertentu.  

4. Mengingat penelitian optimasi portofolio ini menggunakan data tahun 

2002-2004, maka hasilnya  sangat mungkin berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 

 

1.5. Ruang lingkup Penelitian 

 Penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu kasus Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

khususnya masalah portofolio. Pengamatan dilakukan mulai Januari 2002 sampai 

dengan Desember 2004. Yang mencakup hal-hal sebagai berikut: harga saham, 

deviden, indeks harga saham, tingkat bunga SBI, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, 

bunga deposito, dan variabel lain yang menunjang penelitian. Jenis saham yang 

dijadikan sample adalah saham-saham unggulan (blue- chips) yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

 Beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi saham antara lain faktor 

fundamental, faktor teknis, faktor psikologis dan faktor spekulasi.  Faktor 

fundamental  disebut juga dengan faktor eksternal, yaitu faktor luar yang 

mempengaruhi saham.  Faktor ini dapat dijadikan acuan utama bagi investor 

dalam menanamkan sahamnya, karena faktor ini tidak dapat dimanipulasi maupun 

dipengaruhi oleh perusahaan emiten dalam menjaring investor. Sedangkan faktor 

teknikal (faktor internal) antara lain yang bersumber dari laporan keuangan sering 

dapat dimanipulasi oleh perusahaan dalam menjaring investor.  Sedangkan faktor 

psikologis dan spekulasi tergantung dari karakteristik para investor, tergantung 

kepada tujuan dan harapan yang diinginkan oleh investor. 
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Penelitian ini hanya berfokus kepada faktor eksternal, karena faktor ini 

tidak dapat dimanipulasi oleh pihak perusahaan dalam menjaring investor.  Faktor 

eksternal yang paling berpengaruh  faktor makro ekonomi. Beberapa penelitian  

sudah dilakukan tentang pengaruh faktor eksternal ini terhadap kinerja saham, 

salah satunya adalah Rizaldi (2000). Hasil penelitian Rizaldi (2000); inflasi, nilai 

tukar rupiah dan bunga deposito menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja saham.. 

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil yang telah dilakukan oleh 

Rizaldi (2000), dimana faktor inflasi, nilai tukar rupiah dan bunga deposito yang 

mempengaruhi kinerja saham dilihat juga pengaruhnya terhadap portofolio 

omtimum khususnya untuk saham-saham blue-chips di Bursa Efek Jakarta. 

  

 

 

  




