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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang dituntut 

untuk senantiasa mengikuti arus era globalisasi. Hal tersebut mendorong kita 

sebagai warga negara Indonesia untuk memajukan negara kita agar dapat terus 

bersaing dengan negara-negara lain. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari 

berbagai indikator, salah satunya adalah indikator ekonomi yang diukur 

melalui tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Indonesia. Pendapatan per 

kapita merupakan pendapatan agregat (yang berasal dari berbagai sumber) 

yang secara aktual diterima oleh seseorang atau rumah tangga (Samuelson, 

2012). Untuk menambah pendapatan, seseorang maupun kelompok melakukan 

berbagai kegiatan seperti kegiatan investasi. 

Kegiatan investasi di era modern ini dapat dengan mudah dilakukan karena 

distribusi informasi yang menunjang kegiatan investasi lebih cepat dan akurat. 

Investasi sendiri dapat dilakukan pada berbagai jenis instrumen investasi 

dengan risiko dan tingkat pengembalian tertentu. Namun sebelum melakukan 

investasi, investor harus menentukan strateginya terlebih dahulu agar nantinya 

investasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan investor. Keputusan investasi 

diambil berdasarkan strategi yang mana merupakan sebagian besar rencana 

kegiatan yang mempengaruhi seluruh atau sebagian besar keadaan investor di 

masa sekarang dan masa depan, karena hal tersebut berpengaruh secara 

langsung terhadap pencapaian tujuan investor (Sahu and Kumari, 2015).    
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Investasi dapat dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari investasi secara 

konvensional seperti properti, barang mewah dan perhiasan. Investasi juga 

dapat dilakukan pada sektor investasi modern seperti surat berharga, warrants, 

options dan futures. Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia merupakan salah 

satu dari 20 negara yang termasuk dalam kategori emerging stock markets yaitu 

negara yang mempunyai kondisi pasar modal dengan perkembangan yang 

pesat. 20 negara dengan kategori emerging stock markets adalah Argentina, 

Brazil, Chili, Cina, Kolombia, Mesir, India, Indonesia, Yordania, Malaysia, 

Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipina, Rusia, Afrika Selatan, Korea 

Selatan, Thailand, dan Turki (Meriç et al., 2016). Hal tersebut juga dapat 

memberikan dorongan kepada para investor untuk mulai melakukan investasi 

di pasar modal negara berkembang seperti Indonesia.  

Investasi sendiri mempunyai ciri tertentu yaitu selalu diikuti dengan 

adanya risiko. Risiko dalam melakukan investasi ada yang disebut risiko 

sistematis, risiko tidak sistematis dan risiko total. Risiko total merupakan 

akumulasi dari risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sendiri 

sebenarnya masih dapat dikurangi dengan catatan risiko tersebut adalah risiko 

yang tidak sistematis. Salah satu cara untuk mengurangi risiko yang ditanggung 

investor adalah dengan melakukan diversifikasi. Membentuk suatu portofolio 

bertujuan untuk melakukan diversifikasi investasi pada aset yang berbeda 

dalam sebuah investasi, sehingga return portofolio dapat dimaksimalkan dan 

risiko dapat diminimalkan (Asgari et al., 2017). Perkembangan investasi saham 

di pasar modal Indonesia dari tahun ke tahun semakin membaik. Hal ini dapat 
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dilihat dari beberapa hal seperti jumlah transaksi jual beli saham yang ada di 

pasar modal yang selalu meningkat.  

Berdasarkan laporan statistik pasar modal dari OJK total volume 

perdagangan saham pada tahun 2014 mencapai 1.327.015.650.000 lembar 

dengan nilai Rp. 1.453.392.360.000.000 dan terus meningkat tiap tahunnya, 

tercatat pada akhir tahun 2017 total volume perdagangan saham mencapai 

2.404.483.740.000 lembar saham dengan nilai Rp. 1.813.095.240.000.000, hal 

tersebut menunjukkan bahwa perkembangan investasi saham di pasar modal 

Indonesia sedang dalam kondisi yang positif. Selain itu Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) juga menunjukkan perkembangan yang positif, tercatat 

posisi tertinggi pada tahun 2014 mencapai 5.246,48 dan posisi terendah 

menyentuh 4.175,80, hingga pada tahun 2017 posisi tertinggi mencapai 

6.355,65 dan posisi terendah menyentuh 5.250,96. 

Walaupun Indonesia merupakan negara berkembang namun potensi pasar 

modal domestik Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata karena kita 

ketahui pasar modal Indonesia merupakan salah satu emerging stock markets 

yang ada di dunia. Oleh sebab itu seorang investor yang ingin mendapatkan 

return yang menjanjikan tidak harus selalu berinvestasi saham di pasar modal 

negara maju saja, namun juga harus dikombinasikan dengan saham-saham 

yang ada di negara berkembang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Meriç 

(2016), yang menyatakan bahwa dengan diversifikasi internasioal, investor 

akan mendapatkan return yang lebih besar jika dibanding dengan melakukan 

diversifikasi di negara maju saja. Bogdan (2016), juga melakukan penelitian 
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mengenai perbandingan risiko portofolio domestik dan internasional dengan 

menggunakan saham-saham dari negara-negara eropa bagian tenggara dan dua 

puluh saham dari pasar modal Zagreb (Zagreb stock exchange). 

Pada penelitian ini akan meneliti mengenai perbandingan risiko yang 

terjadi pada saham setelah dilakukan diversifikasi portofolio secara domestik 

dan internasional. Pada penelitian ini menggunakan data dari tiga indeks saham 

yang berbeda dengan tujuan agar nantinya hasil penelitian dapat mencerminkan 

tingkat risiko investasi saham dari negara yang berbeda. Salah satu hal yang 

masih sering menjadi masalah bagi investor adalah bagaimana membentuk 

portofolio yang optimal agar nantinya tingkat pengembalian investasi yang 

didapatkan sesuai dengan harapan investor. Hal tersebut terjadi karena investor 

belum memahami bagaimana menentukan dan membentuk portofolio saham 

yang optimal, sehingga investasi yang dilakukan hanya akan membuat investor 

merugi di kemudian hari, padahal seorang investor dapat membentuk 

portofolio yang optimal jika mereka mengetahui bagaimana tingkat risiko dari 

masing-masing saham yang kemudian risiko tersebut dapat diminimalisir 

dengan melakukan diversifikasi portofolio.  

Investor yang umum tidak mempunyai informasi dan kompetensi yang 

cukup untuk memahami seluk beluk dari pasar saham (Kumar and Kumar, 

2014). Dengan persiapan dan analisis yang matang, investor tidak perlu 

khawatir mengenai investasi yang akan dilakukan, karena berbagai informasi 

telah dikumpulkan dan berbagai skenario telah disiapkan untuk mengantisipasi 

kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang.  
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Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perbandingan diversifikasi portofolio domestik 

dan internasional. Selain diversifikasi portofolio, penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh jumlah saham terhadap risiko total portofolio. 

Penulis berharap agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pedoman dan referensi dalam melakukan investasi dipasar modal maupun 

umum. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan beberapa masalah 

diantaranya: 

1. Bagaimana melakukan diversifikasi portofolio secara optimal dalam 

melakukan investasi? 

2. Apakah terdapat perbedaan penurunan risiko total yang signifikan antara 

diversifikasi portofolio domestik dan internasional? 

3. Bagaimanakah pengaruh jumlah saham terhadap risiko total dalam 

pembentukan portofolio saham? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui cara diversifikasi portofolio yang optimal dalam melakukan 

investasi. 

2. Memahami metode meminimalkan risiko secara optimal dalam melakukan 

investasi. 
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3. Mengetahui pengaruh jumlah saham terhadap risiko total dalam 

pembentukan portofolio. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca khususnya mengenai 

diversifikasi portofolio domestik dan internasional. 

b. Menambah pengetahuan menganalisis portofolio yang optimal dalam 

melakukan investasi dengan melihat tingkat risiko yang ada. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mempertajam kemampuan analisis portofolio saham yang optimal. 

b. Menjadi referensi bagi penulis dan pembaca sebagai bahan 

pertimbangan dalam mempelajari maupun mengimplementasikan 

investasi dalam bentuk portofolio. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-

masing bab menguraikan secara garis besar apa saja yang berkaitan dengan 

penelititan ini, kelima bab tersebut dapat diterangkan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan meliputi teori mengenai investasi saham, return dan 

risiko portofolio, diversifikasi portofolio, portofolio optimal, 

penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, kerangka pemikiran, 

populasi, sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel penelitian, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasannya, 

pembuktian hipotesis, serta jawaban atas pertanyaan yang telah 

disebutkan dalam perumusan masalah. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisa 

data, keterbatasan dalam penelitian serta saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


