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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar financial yang 

menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan (Azadin dan Suhari, 2008). 

Sehingga berinvestasi di pasar modal membutuhkan analisis yang cermat baik 

secara teknik, fundamental, maupun faktor- faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi pasar modal (Musyarofah dan Solekhah, 2008). 

Keberadaan lembaga pasar modal sangat membantu para pelaku 

ekonomi dalam mencari alternatif pendanaan kegiatan usaha dan juga para 

investor yang ingin menanamkan dananya. Para investor lebih suka 

menanamkan dananya di bursa efek daripada menanamkan dananya di bank 

dalam bentuk deposito bank. Akan tetapi untuk menginvestasikan dana di 

bursa efek tidaklah mudah karena investor akan dihadapkan pada tingkat 

risiko yang akan ditanggung. Oleh karena itu sebelum investor 

menginvestasikan dananya, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis terhadap 

dana tersebut yang akan diinvestasikan (Sukarno, 2004). 

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin mengacu pada era 

globalisasi dan berorientasi pada pengembangan bisnis baik dibidang moneter 

maupun non moneter, maka setiap perusahaan atau individu akan berusaha 

untuk meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan modalnya secara 

optimal  



dengan cara berinvestasi pada sektor keuangan dan non keuangan untuk 

berinvestasi di sektor keuangan dapat dilakukan dengan membeli saham yang 

ada di Bursa Efek Indonesia. Orang tertarik untuk berinvestasi di bursa karena 

adanya keterbatasan informasi. Salah satu jenis sekuritas yang diperdagangkan 

di bursa adalah saham.  

Untuk menjaga mekanisme pasar agar tetap berjalan sacara obyektif 

dalam membentuk harga pasar dan ketentuan harga yang berbentuk 

mencerminkan harga yang adil, maka perlu investasi hukum yang berhak 

dilakukan oleh pemerintah (Huda, 2008). Perubahan harga saham dapat 

memberi petunjuk tentang kegairahan dan kelesuan aktifitas pasar modal dan 

pemodal dalam melakukan transaksi jual beli saham (Kusdiyanto, 1996). 

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan sejumlah dana 

selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan 

atau peningkatan nilai investasi di masa yang akan datang. Sementara yang 

menjadi tujuan utama yang akan dicapai dalam kegiatan investasi adalah 

untuk memperoleh keuntungan serta meningkatkan kesejahteraan investor 

baik sekarang maupun di masa datang. 

 Pada umumnya investor merupakan pihak yang sangat tidak menyukai 

risiko tetapi menginginkan return  yang maksimal. Untuk itulah sebagai 

seorang investor yang rasional, hal yang paling penting untuk diperhatikan 

(Fitria, 2007). Sehingga para investor sebelum memutuskan membeli atau 

menjual saham, mereka tentunya sangat memerlukan tersedianya informasi 

(Azadin dan Suhari,2008). 



Untuk dapat meminimalkan resiko dalam investasi saham di pasar 

modal, pemodal dapat melakukan portofolio (diversifikasi) saham yaitu 

dengan melakukan investasi pada banyak saham sehingga risiko kerugian 

pada suatu saham dapat ditutup dengan keuntungan pada saham yang lainnya. 

Secara umum, nilai pasar portofolio pada suatu waktu ditentukan dengan 

menambahkan nilai pasar semua sekuritas yang dimiliki pada waktu tersebut. 

Nilai portofolio saham biasa diawal periode dihitung dengan mengetahui 

harga tiap saham di portofolio pada saat itu, mengalihkan tiap harga saham 

dengan jumlah saham yang sesuai, menambahkan hasil pengalian. Nilai pasar 

portofolio di akhir periode dihitung dengan cara yang sama, hanya 

menggunakan harga dan jumlah saham periode (Wismawati, 2003). 

Dewasa ini sebuah perusahaan harus dapat bersaing dengan 

perusahaan  lain agar tidak tersingkir dari persaingan. Perkembangan industri 

yang semakin  pesat tentunya akan membawa implikasi pada persaingan antar 

perusahaan. Untuk  itu, sebagai pelaku dari perekonomian sebuah perusahaan 

dituntut agar mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya dan 

mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya sehingga dapat tetap bertahan 

dan tidak tersingkir dari persaingan yang ketat. Oleh karena itu, terhadap 

perusahaan diperlukan sebuah pengukuran untuk menentukan keberhasilan 

perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya, yang 

dalam hal ini adalah pengukuran kinerja. Dengan pengukuran kinerja terhadap 

perusahaan tersebut, maka dapat mengetahui kinerja perusahaan yang 



sebenarnya, sehingga perusahaan dapat bertahan dan tidak tersingkir dalam 

persaingan yang semakin kuat dan ketat.  

Perdagangan tidak sinkron banyak terjadi pada pasar modal yang 

sedang berkembang. Salah satu pasar modal yang sedang berkembang adalah 

Bursa Efek  Indonesia (BEI). Dalam pasar modal ini perdagangan tidak 

sinkron terjadi karena  beberapa saham yang tidak mengalami perdagangan 

untuk beberapa waktu,  sehingga harga saham-saham tersebut pada waktu t  

sebenarnya merupakan harga  pada saat terakhir kali saham tersebut 

diperdagangkan.  

Pasar modal di Indonesia masih tergolong pasar modal yang 

transaksinya tipis (thin market), yaitu pasar yang sebagian besar sekuritasnya 

kurang aktif diperdagangkan. Indeks Harga saham Gabungan yang 

mencangkup semua saham tercacat (yang sebagian kurang aktif 

diperdagangkan) dianggap kurang tepat sebagai indikator kegiatan pasar 

modal. 

Salah satu dari indeks Harga Saham adalah Index Liquidity 

Quarantity-45. Indeks LQ-45 dibentuk dari 45 saham-saham yang aktif 

diperdagangkan berdasarkan likuiditas perdagangan saham dan kapitalisasi 

pasar saham. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PERBEDAAN KINERJA 

PORTOFOLIO BERDASARKAN PORTOFOLIO SAHAM AKTIF DAN 

PASIF PADA SAHAM LQ-45 DI BEI”. 



 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

adalah:  

1. Berapakah kinerja dari pembentukan portofolio dengan menggunakan 

portofolio saham aktif dan pasif pada saham LQ-45 di BEI? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja portofolio yang menggunakan portofolio 

saham aktif dan pasif pada saham LQ-45 di BEI? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar obyek 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 juga mengingat keterbatasan kemampuan, biaya, waktu maupun 

pengetahuan penulis, maka penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya yaitu :  

a. Data yang digunakan adalah  Harga saham LQ-45 yang selama bulan Maret, 

April dan Mei yang mengalami peningkatan terus-menerus. 

b. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja portofolio saham aktif dan 

pasif berdasarkan JSX Value Line , Jakarta Stock Exchange Mounthly 

Statistic, Laporan publikasi Bank Indonesia dan internet. Data saham-saham 

yang listed di Bursa Efek Indonesia dan masuk sebagai faktor penghitung 

Indeks LQ 45 selama 3 bulan (Maret, april dan Mei) berasal dari JSX Value 

Line. Untuk data harga saham penutupan (closing prise) bulanan dan data 



volume perdagangan saham selama tiga bulan (Maret, april dan Mei) 

diperoleh dari JSX mounthly Statistic. Sedangkan Laporan Bank Indonesia 

atas perkembangan bunga deposito bulanan selam tiga bulan sebagai ukuran 

risk free (return bebas resiko) berasal dari publikasi Bank Indonesia. 

c. Ukuran kinerja portofolio saham aktif dan pasif yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dalam portofolio saham aktif menggunakan model CAPM 

sedangkan saham pasif menggunakan Indeks. Selanjutnya untuk 

mengevaluasi kinerja portofolio menggunakan Indeks Sharpe. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja dari pembentukan portofolio 

saham aktif dan pasif pada saham LQ-45 di BEI. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja portofolio yang 

menggunakan portofolio saham aktif dan pasif pada LQ-45 di BEI. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat dalam 

memahami masalah mengenai perbedaan kinerja portofolio investasi saham 

aktif dan kinerja portofolio saham pasif dalam upaya tercapainya tujuan 

investasi.  

Adapun secara khusus manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Sebagai masukan bagi Investor dalam menilai efektivitas pengelolaan 

portofolio investasi pada tahun 2010, sebagai acuan untuk mencapai 

pengelolaan kinerja portofolio investasi yang lebih efektif lagi pada masa 

yang akan datang. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, sekaligus dapat 

menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah. 

3. Dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat dari skripsi ini maka dalam bagian 

ini penulis mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. 

Dimana intisari dalam setiap bab akan diuraikan sebagai berikut ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal yang dibahas dalam skripsi, bab ini berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori konseptual yang terkait dengan topik 

penelitian, dan penelitian terdahulu. 

 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 



Bab ini meliputi ruang lingkup penelitian: jenis penelitian, jenis 

data, sumber data, obyek penelitian, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum obyek penelitian, analisis 

data, hasil analisis data dan pembahasannya. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. 

Selain itu, dikemukakan pula keterbatasan dalam penelitian dan 

pemberian saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 
 
 
 


