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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjual belikan sekuritas. Pasar modal memungkinkan para pemodal 

mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko 

mereka (Tandelilin, 2010: 26).  

Menurut Tandelilin (2010: 2) Hubungan antara risiko dan tingkat 

keuntungan yang diharapkan dari investasi merupakan hubungan yang searah. 

Artinya semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar juga 

tingkat return yang diharapkan (Tandelilin, 2010: 11). Sebelum memutuskan 

untuk berinvestasi dipasar modal, hendaknya seorang investor melakukan 

analisis terhadap semua saham-saham yang ada dan kemudian memilih yang 

dianggap aman serta mampu menghasilkan keuntungan yang diharapkan. 

Teori dasar pemilihan portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry 

M. Markowitz pada tahun 1952. Pemilihan portofolio membahas tentang 

permasalahan bagaimana mengalokasikan penanaman  modal agar dapat 

membawa keuntungan terbanyak namun dengan risiko yang terkecil. 

Pembentukan portofolio menyangkut identifikasi saham-saham mana yang 
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akan dipilih dan berapa bobot dana yang akan ditanamkan pada masing-

masing saham tersebut. 

Dalam membentuk suatu portofolio, akan timbul suatu masalah. 

Permasalahannya adalah terdapat banyak sekali kemungkinan portofolio yang 

dapat dibentuk dari kombinasi aktiva berisiko yang tersedia di pasar. 

Kombinasi ini dapat mencapai jumlah yang tidak terbatas. Kombinasi ini juga 

memasukkan aktiva bebas risiko dalam pembentukan portofolio. Jika terdapat 

kemungkinan portofolio yang jumlahnya tidak terbatas maka akan timbul 

pertanyaan portofolio mana yang akan dipilih oleh investor. 

Seorang investor yang rasional, hal yang paling penting untuk 

diperhatikan adalah bagaimana investasi dapat menghasilkan tingkat 

keuntungan atau penghasilan optimal pada tingkat risiko yang minimal. 

Selain itu investor harus mempunyai ketajaman perkiraan masa depan 

perusahaan yang sahamnya akan dibeli dan dijual, karena Investor pada 

umumnya merupakan pihak yang sangat tidak menyukai risiko tetapi 

menginginkan return yang maksimal, untuk itulah dewasa ini, investasi di 

sektor financial menjadi primadona di kalangan investor, karena menjanjikan 

tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di sektor real 

asset maupun di pasar uang. 

Portofolio optimal dapat ditentukan dengan model Markowitz. Untuk 

menentukan portofolio yang optimal dengan model-model ini yang pertama 

kali dibutuhkan adalah menentukan portofolio yang efisien. Salah satu asumsi 

yang paling penting adalah untuk membentuk portofolio yang efisien, 
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investor ini jika dihadapkan pada dua pilihan investasi yang menawarkan 

return yang sama dengan risiko yang berbeda, akan cenderung memilih 

investasi dengan risiko yang lebih rendah. Sedangkan portofolio optimal 

merupakan portofolio yang dipilih seseorang investor dari sekian banyak 

pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Tentunya portofolio yang 

dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor 

bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia 

ditanggungnya. Dengan meneliti dan membahas masalah portofolio saham 

maka diharapkan investor dapat menentukan pilihan sekuritas yang 

memberikan tingkat keuntungan atau penghasilan  yang besar dan risiko yang 

sekecil mungkin atau sekuritas yang memiliki tingkat risiko sama tetapi 

dengan tingkat keuntungan yang tinggi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana analisis portofolio optimal dengan model markowitz pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui analisis portofolio optimal dengan model 

markowitz pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:  

1. Investor dan calon investor:  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

investor untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam 

membentuk portofolio optimal saham sehingga para investor dan calon 

investor dapat memilih alternatif investasi terbaik.  

2. Akademisi:   

a. Sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan tentang investasi dan portofolio optimal saham.  

b. Sebagai referensi penelitian yang relevan untuk penelitian 

selanjutnya.  

3. Peneliti:  

a. Untuk memperdalam pengalaman dan pengetahuan peneliti 

dibidang keuangan khususnya mengenai investasi saham.  

b. Sebagai implementasi atas teori yang telah didapatkan selama 

masa perkuliahan dan menambah wawasan dibidang bisnis. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I :   Pendahuluan 

Merupakan pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai 

latar belakang masalah tentang analisis portofolio optimal, 

rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 
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BAB II :  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab dua ini dijelaskan teori-teori mengenai portofolio 

optimal dengan model Markowitz sebagai dasar penelitian, 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan 

referensi bagi peneliti, serta kerangka pemikiran. 

BAB III :  Metode  Penelitian 

Menjelaskan mengenai penentuan populasi, definisi operasional 

variable, jenis data dan sumber data, serta metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV :  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang digunakan, 

analisi data dan interprestasi hasil olah data penelitian portofolio 

optimal dengan metode Markowitz. 

BAB V :  Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran 

yang diberikan oleh peneliti. 


