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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Investasi adalah “komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 

datang” (Tandelilin, 2017 hlm.2). Setiap individu dihadapkan pada berbagai pilihan 

dalam “menentukan proporsi atau sebagian dana yang mereka miliki untuk konsumsi 

saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber dana untuk investasi dapat berasal dari 

aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. 

Individu yang melakukan investasi atau dapat di sebut investor yang mengurangi 

konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung. 

Dana yang berasal dari tabungan tersebut, jika diinvestasikan akan memberikan 

harapan meningkatkan kemampuan konsumsi investor di masa yang akan datang” 

(Tandelilin, 2017 hlm.2). Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam 

aktivitas. “Menginvestasikan sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin atau 

bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham, reksadana, sukuk, ataupun 

obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan” (Tandelilin 2017, 

hlm.2). 

 Investor tidak menginvestasikan semua dana hanya satu jenis saham tetapi 

investor mendiversifikasi yang bertujuan mengurangi risiko yang ditanggung akibat 

dana yang diinvestasikan. “Diversifikasi dilakukan dengan melihat tingkat return dan 

risiko yang akan diperoleh atas pemilihan portofolio itu, sehingga akan lebih selektif 

dan mampu memberikan manfaat diversifikasi yang paling optimal. Hasil dari pilihan 

diversifikasi ini kemudian dipilih satu portofolio terbaik yang disebut dengan 

portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio dengan kombinasi return 

ekspetasian dan resiko terbaik” (Hartono, 2015 hlm.367). 

 “Analisis portofolio akan memudahkan investor saat mengambil keputusan 

memilih portofolio mana saja yang optimal, memiliki tingkat return yang diharapkan 

tertinggi dengan resiko yang tertentu atau resiko yang minim dengan tingkat 
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keuntungan yang diharapkan dari portofolio yang dibentuk. Investor dalam 

pengambilan portofolio banyak yang mengalami kesulitan untuk memilih saham 

mana saja yang akan dipilih dalam portofolio dan dana yang akan dialokasikan di 

masing-masing saham yang dipilih, karena portofolio adalah kumpulan sejumlah 

sekuritas, keputusan ini sama dengan menyeleksi portofolio optimal dari seperangkat 

kemungkinan portofolio. Untuk meminimalkan risiko berinvestasi saham di pasar 

modal, investor melakukan investasi pada banyak saham sehingga resiko kerugian 

pada satu saham dapat ditutup dengan keuntungan pada saham yang lainnya. Untuk 

mengetahui saham mana yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dengan risiko 

tertentu dan meminimalkan resiko tersebut. Maka, salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan adalah Capital Asset Pricing Model atau Model Penetapan Harga Kapital. ” 

 “CAPM pertama kali dikenalkan oleh Sharpe, Lintner dan Mossin pada 

pertengahan tahun 1960-an. Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan model 

keseimbangan yang menggambarkan hubungan risiko dan return secara lebih 

sederhana, dan hanya menggunakan satu variabel (disebut juga sebagai variabel Beta) 

untuk menggambarkan resiko. CAPM merupakan “suatu model yang memasukkan 

unsur risiko saham ke dalam expected return” (Samsul, 2015 hlm.348). Teori CAPM 

didasarkan pada teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz. Berdasarkan 

model Markowitz (1950), masing-masing investor diasumsikan akan 

mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio optimal atas dasar estimasi 

investor terhadap return dan risiko, pada titik-titik portofolio yang terletak di 

sepanjang garis portofolio efisien. CAPM digunakan sebagai “sudut pandang investor 

dalam mengamati berbagai reaksi di pasar” (Fahmi, 2015 hlm.186). Kondisi tersebut 

dapat mendorong investor untuk memutuskan tindakan untuk menghadapi berbagai 

kondisi, seperti risiko dan return.” 

 Penelitian ini diambil berdasarkan data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) khususnya terhadap saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali 

diluncurkan diapasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen Jakarta 

Islamic Index (JII) hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid yang 
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tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan Jakarta Islamic Index 

(JII) karena perusahaan yang sudah masuk dalam indeks tersebut merupakan 

perusahaan yang sudah go-public dan memenuhi kriteria syariah. Saham syariah yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka saham-saham yang masuk dalam Jakarta 

Islamic Index merupakan saham-saham yang liquid, artinya mudah diperjual-belikan, 

sehingga portofolio optimal yang dihasilkan dapat menunjukkan hasil yang optimal 

antara resiko dan hasil yang diharapkan (return). Bursa Efek Indonesia menentukan 

dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen Jakarta Islamic Index, 

Jakarta Islamic Index diperbarui secara berkala setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal 

bulan Mei dan November. Periode yang akan diambil Desember 2016 sampai 

November 2018. 

 Berikut ini merupakan data historis Closing Price dari Jakarta Islamic Index 

bulan Desember 2015 sampai November 2018. 

 

Sumber: (https://finance.yahoo.com/) data diolah. 

Gambar 1. Data Historis Closing Price Jakarta Islamic Index 
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 Dari Gambar 1. Menunjukkan terjadinya trend peningkatan Jakarta Islamic 

Index dari tahun 2016 – 2018. Kondisi tersebut membuat saham-saham yang terdaftar 

di dalam Jakarta Islamic Index layak untuk di pilih menjadi salah satu pembentukan 

portofolio optimal. Tujuan membentuk portofolio adalah untuk mengurangi risiko 

dengan cara diversifikasi. Portofolio memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

saham individu, karena melalui diversifikasi akan mengurangi risiko. Masalah yang 

terjadi investor berhadapan dengan banyaknya saham-saham dalam portofolio 

sehingga harus mengambil keputusan portofolio mana saja yang akan dipilih. 

 Berdasarkan fenomena yang dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Portofolio Optimal Saham menggunakan 

Capital Asset Pricing Model (Studi Empiris: Saham Jakarta Islamic Index di 

Bursa Efek Indonesia) “ 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian singkat penulis pada fenomena, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Saham-saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal dari saham-

saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia periode 2016 – 2018 dengan metode Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). 

2. Berapa besaran proporsi dana dari masing-masing saham di dalam pembentukan 

portofolio optimal. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan dari tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui saham-saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 dengan metode 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang tergolong dalam portofolio optimal. 

2. Untuk mengetahui besarnya proporsi dana dari masing-masing saham dalam 

pembentukan portofolio optimal. 
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1.4. Manfaat Hasil Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan manfaat dari 

hasil penelitian ini adalah: 

1. Peneliti Selanjutnya 

Harapan peneliti, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi pengembangan 

ilmu Manajemen Keuangan mengenai portofolio optimal dengan menggunakan 

Capital Asset Pricing Model pada saham-saham yang masuk dalam Jakarta 

Islamic Index. 

2. Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan investor atau pun calon investor 

yang akan melakukan diversifikasi untuk mendapatkan portofolio optimal, 

khususnya dalam Jakarta Islamic Index. 

3. Bagi Akademis dan Institusi 

Sebagai informasi tambahan dalam menunjang kegiatan menuntut ilmu di 

perguruan tinggi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut atas penelitian sejenis. 
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