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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal pada dasarnya merupakan lembaga diluar perbankan yang 

dapat digunakan sebagai media yang sangat efektif untuk dapat menyalurkan 

dan menginvestasikan dana yang berdampak produktif dan menguntungkan 

bagi investor. Dalam melakukan keputusan investasi, investor akan 

dihadapkan pada berbagai alternatif, terutama untuk mengurangi risiko dari 

investasi yang ditanamkan. Karena secara umum, apabila investor 

mengharapkan tingkat keuntunngan yang tinggi maka mereka harus bersedia 

menerima risiko yang tinggi pula (Suad Husnan, 2001: 49). 

Rasionalitas investor dalam menentukan investasi modal sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, khususnya akan dipengaruhi oleh kondisi 

pasar modal yang mencakup berbagai informasi yang berhubungan dengan 

harga saham yang diperjual-belikan. Salah satu faktor yang menentukan 

adalah tingkat kemampuan investor memilih saham secara rasional (Said 

Bawazier dan J. Sitanggang, 1994: 34 – 40). Investor yang rasional akan 

memilih portofolio yang memberi return yang maksimal pada tingkat risiko 

tertentu atau mendapatkan return tertentu pada tingkat risiko yang minimal 

(Agus Sartono, 2000). 

Berdasarkan kenyataan bahwa pada umumnya investor tidak 

menginvestasikan seluruh dananya pada satu jenis saham tapi mereka 
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melakukan diversifikasi saham yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang 

ditanggung akibat dana yang diinvestasikan. 

Seorang investor harus dapat melakukan analisis terhadap portofolio 

yang memberikan return maksimum agar bisa memperoleh portofolio yang 

diinginkan. Investor dalam melakukan keputusan investasi selalu dihadapkan 

pada berbagai alternatif, melakukan investasi dengan membeli sekuritas yang 

berpendapatan tetap seperti obligasi, deposito, atau melakukan investasi pada 

pasar modal dengan membeli saham-saham yang listing pada Bursa Efek. 

Alternatif mana yang akan dipilih tergantung investor dalam kesediaannya 

menerima risiko dari investasi dan tingkat pengembalian yang diinginkan. 

Risiko investasi mencerminkan perbedaan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya (Aji Setya Budi, 2003). 

Portofolio adalah rangkaian beberapa aktiva yang diinvestasikan dan 

dipegang oleh investor baik perseorangan maupun instansi (Mohammad 

Lukman dan Moch. Hari, 2002). Investor yang rasional akan melakukan 

investasi tidak hanya pada satu jenis investasi, akan tetapi melakukan 

kombinasi berbagai aset baik real asset maupun financial asset. Investasi 

dipasar modal melakukan strategi diversifikasi dengan membentuk portofolio 

optimal. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan 

return 

Rasionalitas investor adalah tindakan yang dilakukan investor untuk 

melakukan pemilihan saham dan penentuan portofolio guna mendapatkan 

return maksimal dengan risiko yang paling minimal (Aji Setya Budi, 2003). 
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Jika investor adalah rasional, maka mereka akan memilih portofolio optimal. 

Investor yang rasional tentu akan memilih saham-saham yang masuk portofolio 

optimal dimana saham-saham tersebut akan memiliki rata-rata frekuensi yang 

lebih besar (Sri Lestari, Showam Mashjuri, dan Sudarto, 2004). Investor 

dituntut mampu membentuk sendiri portofolio yang efisien dari berbagai 

instrumen investasi. Analisis portofolio yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah portofolio berdasarkan Model Indeks Tunggal. Dalam hal ini apabila 

melakukan pengamatan maka akan terlihat bahwa pada saat pasar membaik 

maka harga saham akan ikut meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

keuntungan suatu saham berkorelasi dengan perubahan pasar (Suad Husnan, 

2001: 103). 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai penentuan portofolio dan 

analisis portofolio optimal menggunakan indeks tunggal telah banyak 

dilakukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mikha 

Fransisca dan Heru Agustanto (2008), yang menyimpulkan bahwa investor 

telah melakukan pemilihan saham dan penentuan portofolio dengan rasional. 

Aji Setya Budi (2003), dalam pengamatan periode Juli 1998-Desember 2000 

menyimpulkan adanya rasionalitas investor, dengan membandingkan volume 

perdagangan saham yang masuk portofolio optimal dan saham yang tidak 

masuk portofolio optimal. Henry Dwi Wahyudi (2002), dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa penentuan portofolio dengan menggunakan model 

indeks tunggal akan dapat memberikan return yang optimal atau maksimal 

dibandingkan dengan penentuan portofolio secara random atau acak. Sri 
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Lestari, Showam Mashjuri, Sudarto (2004), melakukan pengamatan secara 

harian pada Januari sampai Februari 2003, juga menyimpulkan adanya 

rasionalitas investor dalam pemilihan saham. 

Penulis tertarik untuk melakukan kembali penelitian mengenai 

penentuan portofilio dan analisis portofolio optimal menggunakan indeks 

tunggal, yaitu terutama dalam mengukur tingkat rasionalitas para investor di 

Bursa Efek Indonesia karena mengacu pada saran dari Sri Lestari, Showam 

Mashjuri dan Sudarto yang menyarankan agar memperpanjang periode 

pengamatan. Sehingga perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah panjangnya periode pengamatan dan waktu (tahun) 

pengamatan. Penulis mengambil sampel penelitian bulan Januari 2007 sampai 

bulan Desember 2009 dikarenakan data tingkat suku bunga SBI yang menjadi 

tolok ukur perhitungan ERB belum dipublikasikan pada situs Bank Indonesia. 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Rasionalitas 

Investor Dalam Pemillihan Saham dan Penentuan Portofolio Optimal 

Menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam 

Indeks LQ-45 di BEI Tahun 2007-2009”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan yang akan dianalisis sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah komposisi portofolio optimal yang dibentuk dengan model 

indeks tunggal untuk saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah terdapat rasionalitas investor dalam pemilihan saham dan 

penentuan portofolio optimal di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar objek yang diteliti dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan dapat 

dikaji dengan jelas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan 

masalah pada dasarnya dapat memudahkan pembahasan, selain itu agar 

penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas sehingga menjadi lebih teerarah, 

maka penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya yaitu yang menjadi objek 

penelitian adalah saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ-45 periode 

Januari 2007 sampai Desember 2009. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis penentuan portofolio optimal menggunakan model 

indeks tunggal. 

2. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya rasionalitas investor dalam pemilihan 

saham dan penentuan portofolio optimal di Bursa Efek Indonesia. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terutama bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi 

di pasar modal. Secara terperinci manfaat penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Untuk dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta 

memberikan kontribusi dalam bidang ilmu ekonomi khususnya 

penngembangan dibidang akuntansi keuangan mengenai Teori Investasi 

dan Pasar Modal. 

2. Bagi Investor 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi yang berkaitan dengan portofolio saham. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan koreksi dan pertimbangan untuk 

menghasilkan penelitian yang lebih sempurna. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini maka dalam 

bagian ini penulis mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima 

bab. Dimana intisari dalam setiap bab akan diuraikan dalam penjelasan berikut 

ini. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang pasar modal di Indonesia, investasi, 

indeks LQ-45, saham, portofolio optimal, portofolio optimal model 

indeks tunggal, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka teoritis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraukan jenis penelitian, populasi, sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data (penentuan portofolio 

dan ranvangan uji hipotesis). 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

dalam bab sebelumnya, keterbatasan serta saran-saran penelitian yang 

dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian. 

 


