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PENDAI{ULUAIi]

Bagran ini akan menjelaskan tenhng tatar belakang permasalahan yang

menjadi latar belakang dari penelitian ini, sffta rumnsan masalah ymg mrmcul

dalam penelitian ini. Selain inr" juga akan membahas tuiuan serta manfaat

penelitian yang dilakukan.

1.1 Latar Belakang Permnsalahnn

Perkembangan ekonomi s&cara kesel'ruhan dapat dilihat dari

perkembangan pasar modal dan indusni sekuritrs pada suatu negara. pasar modal

mempunyai Bcraffin sebagai alat investasi keuamgrrn dalerm dunia perekonomian.

Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana daxi pihak yang

kelebihan dna (lenders\ ke pihak yang me,mbut*hkan dana (borrowers), sehingga

dapat dikatakan bahwa pihak pemodal menginvestasikan dana mtuk memperoleh

keuntunga'. sedanckan bagi pihak badan umha dapat diperalel dana yang sukup

besar, yang selar{utnya dapat digrnakan unnrk operasional penrsehaan.

Dalm dunia usaha hmpir ssmua investasi menemdrmg rmsur

ketidakpastian atau resiko- Pemodat tidak meng*ahui dengan pasti hasil yang

aka' ttiperoleh dari invEstasi, Padahal irrnodal berusaha rmtrrk meneari

keuntungan yang sebemr-bes{nnya dari hasil investasinya. oleh kare,na itrr dal"tn

keputusan unhrk mmanamkan modalnya atau investasi, pmodal harus dapat

mengurangi risiko yaog terkandung dalam investasi ters€but dengm sekecil-

kecilny4 sehingga dapat memperoleh keimrtingan yang rnaksimal. pengurangan
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resiko daBat dnakukan dengan membagi resiko pada beboapa sekmitas, atau

dengan kata laio dengan melakukan portofolio.

Resiko yang dapat diminimnlkan msupakm resto ymg takandung pada

masing-masing sekuritas, sedangkan resiko pasar tidak dapat diminimelkan

dengn melakukan portofolio. oleh karena itu, resiko hanya dapd diminimalkan

dal tidak damt dihilanekan. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan, yaitu

berapa banyak sekmitas yang dapat dijadikan portofolio sehingga investor dapar

meminimalkan resiko secara optimal, yang selaniutnya dapat memberikan

kerrrttmCan yang maksimal bagi investor.

Pada penelitian ini digunakan keras aset saham yang diperdagangkan di

pasar modal Indonesia. Portofolio-pofiofolio yang terbelrhrk, dalam pe,nelitim ini

akan dihitung kinerianya dengan mengg'nakan tip metode, yaitu indeks sha$€,

indeks Trelrnor, dan indeks Jensen. selain itq daram penelitian ini dalam mencari

junlah sekurias optimal dalam suatu portof,olio akan digunakan dua teknik, yaitu

random dan seleltif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahm yang telah drjabarkan di atas"

maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

r Berapa banyak sekwitas yatg dapat dijadikan portofolio sehingga dapar

memidmalkan resiko secara optimal?

' Apakah terdapat konsistensi pada masing-masing pengukuran kinerja

portofolio?
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Tekdk manakah yang lebih efisien dalam pembmtukan iumlah sekuritas

optimal pada suatu portofolio?

Tujuan Pcnditian

Tuiuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

. Mencari jumlah sekuritas optinal dalam portofolio.

M.engnnalisis konsistensi kinerja portofolio.

Menyelidiki teknik yang lebih efisier dalm pembennikan junlah

sekurias optimal pada siutu portofolio.

1.4 ManfaetPcnelitien

Penelitian ini diharapkan nempunyai beberapa manfrat baei peneliti, bapr

pemodal, dm bag peneliti lain. Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkm

;ebagaj benkut:

Bagi PeBelU

' Memberikan suatu gambaran jumlah sekuritas optimal dalam portofolio

s€hingga dapat neminimalkan resiko dri suatu investasi di pasr modal.
. lt4emtrerikan suatu gambaran hubungan arrtara risiko si$ernatis dan resiko

tidak sistematis dari suatu penanaman modal atau investasi di pasx modal.

FaeiPenslal
o Memberikan suafu kriteria atau acuan dalam keputusan menanamkan

modalnya pada pasar modal, sehingga dapat meuiperoleh kermtrmgan yang
rraksimal-
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Baei Peneliti tain

r Dengan menggunakan hasil penelitian ini, dapat dirakr*an penglrajian
pe,nelitian yang lebih dalam.


