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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Ketika perkembangan investasi syariah semakin pesat, masyarakat diharapkan 

agar semakin mudah berinvestasi di pasar modal. Investasi di pasar modal menjanjikan 

tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibanding hanya menyimpan dana di Bank, akan 

tetapi tingkat return tersebut diiringi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Risiko 

yang harus ditanggung investor berbanding lurus dengan keuntungannya (Husnan, 

2005).  

Sebelum melakukan tindakan investasi, seorang investor sebaiknya mengetahui 

teori analisis investasi. Analisis tersebut akan berguna bagi investor agar tingkat 

pengembalian (return) yang diperolehnya tinggi dan risiko yang akan didapatkannya 

seminimal mungkin. Hal tersebut menuntut para investor untuk mampu menganalisa 

tingkat return dan risiko yang akan terjadi akibat dari fluktuatifnya kondisi saham.  

Investor yang telah mempelajari bagaimana berinvestasi dengan baik dan penuh 

kehati-hatian akan menginvestasikan dananya dengan memilih saham yang memberi 

pengembalian (return) maksimal dengan risiko yang rendah. Dengan demikian, Return 

dan risiko adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika investor mengharapkan 

tingkat return yang tinggi maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapinya.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh investor dalam mengurangi tingkat 

risiko  adalah dengan melakukan diversifikasi saham yang membentuk portofolio 

optimal. Dengan cara tersebut, investor akan menghadapi pilihan investasi dengan 

tingkat pengembalian yang diharapkan sama dan risiko berbeda. Investor juga mampu 
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memilih investasi dengan tingkat risiko lebih rendah dan beberapa pilihan portofolio 

efisien dan optimal.    

Selain pengetahuan akan investasi, diversifikasi sangat diperlukan dalam 

berinvestasi. Diversifikasi digunakan agar investor dapat menanamkan investasinya 

tidak hanya pada satu aset, karena bila ada kegagalan dalam satu aset investasi, maka 

semua saham yang ditanam akan hilang. Investor dapat memilih jumlah aset yang 

dimasukan kedalam portofolio. Pengurangan risiko dapat dilakukan dengan 

penambahan sekuritas kedalam portofolio. Konsep tersebut menyatakan semakin 

banyak jumlah aset yang dibentuk kedalam portofolio optimal, semakin besar manfaat 

pengurangan risiko.    

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembentukan portofolio optimal  

adalah Single Index Model. Metode ini merupakan penyederhanaan Index Model yang 

dikembangkan Markowitz. Model ini menjelaskan hubungan antara return dari setiap 

sekuritas individual dengan return indeks pasar didasarkan pada pengamatan bahwa 

harga suatu saham berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar (Jogiyanto, 2010).  

Model ini mampu menangani kekurangan dari diversifikasi secara random 

terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis aset 

yang berbeda. Menurut Model ini menyatakan bahwa menanam jumlah saham secara 

terus menerus ke dalam satu portofolio, pada suatu titik tertentu akan semakin 

mengurangi manfaat diversifikasi dan justru akan meningkatkan tingkat risiko 

(Tandelilin, 2001: 61). Model pemilihan portofolio satu periode diharapakan mampu 

meningkatkan keuntungan yang diharapkan (expected return) untuk tingkat risiko 

tertentu. Model ini dapat memaksimalkan expected return dan meminimalkan tingkat 

risiko yang didefinisikan dengan varian dari imbal hasil. Investor dapat mengurangi 
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risiko dengan menggabungkan beberapa aset ke dalam portofolio. Selain itu jika 

investor mampu mengkombinasikan instrumen investasi itu juga menentukan tingkat 

risiko dan potensi keuntungan yang diperoleh portofolio tersebut. Pentingnya sikap 

kehati-hatian merupakan modal penting bagi seorang investor. 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu untuk dilakukan analisis portofolio 

optimal sehingga dalam proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi ini 

adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan dengan prinsip kehati-

hatian. Hasil penelitian ini berupaya untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 

para investor. Dengan demikian penulis mengambil judul portofolio optimal saham 

syariah dengan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011 – 2015. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang  yang  telah dikemukakan diatas, maka diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Saham unggulan apa saja yang masuk dalam kategori yang dapat dimasukan 

dalam portofolio optimal?  

2. Bagaimana tingkat return portofolio yang dibentuk dengan menggunakan Single 

Index Model pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011-2015?  

3. Bagaimana tingkat risiko portofolio yang dibentuk dengan menggunakan Single 

Index Model pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011-2015?   
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1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka 

tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui saham unggulan apa saja yang masuk dalam kategori yang 

dapat dimasukan dalam portofolio?  

2. Untuk menganalisis tingkat return portofolio yang dibentuk dengan 

menggunakan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011-

2015. 

3. Untuk menganalisis tingkat risiko portofolio yang dibentuk dengan 

menggunakan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011-

2015 .  

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

 Bagi investor  

Dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolan 

investasi portofolio. 

 Pengembangan Ilmu 

Sebagai salah satu sumber informasi yang dapat memperkaya dunia pustaka, terutama 

yang berkaitan dengan ilmu manajemen investasi dan portofolio. 

 Bagi penelitian  

Bagi penelitian selanjutnya maka penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan analisis portofolio dengan 

menggunakan Single Index Model. 

 


