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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Mapan dalam urusan ekonomi merupakan impian banyak orang, salah satu 

hal yang dilakukan dalam mewujudkan mimpi tersebut adalah dengan cara 

berinvestasi. Investasi sudah menjadi tren di masa kini, yang dimana sekarang 

disebut sebagai era investasi tanpa batas ruang dan waktu, ini adalah masa dimana 

orang bisa melakukan koneksi hubungan kapan dan dimanapun. Perkembangan 

teknologi dan informasi yang begitu pesat telah mendorong serta ilmu investasi 

mengalami perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. 

Perekonomian Indonesia akhir-akhir ini sedang ramai oleh dinamika pasar 

modal. Sebab, pasar modal dapat memenuhi kebutuhan investor dari sisi 

keamanan dalam berinvestasi. Ditambah, modal awal investasi saat ini sudah 

semakin terjangkau bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. PT Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melakukan edukasi kepada masyarakat agar tertarik berinvestasi 

saham, hal tersebut dilakukan karena keuntungan yang di dapatkan lebih tinggi 

dari investasi lainnya. 

Bagi para investor investasi saham merupakan salah satu investasi yang 

penuh dengan tantangan dan membutuhkan strategi investasi yang tepat. Oleh 

karena itu investor maupun calon investor dituntut mampu memperdalam 

wawasan, menggali informasi ataupun melihat peluang investasi yang nantinya
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akan memberikan keuntungan yang besar di masa depan. Kejelian calon 

investor dalam menggali informasi dan mengolah informasi inilah yang akan 

dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan untuk investasi (Putra dkk, 2013). 

Seorang investor dalam melakukan pembelian saham tidak serta merta 

membeli sesuai keinginan, hal ini didasarkan pada tujuan awal dilakukan kegiatan 

investasi yakni memperoleh return (keuntungan) dengan berbagai pertimbangan 

didalamnya. Dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi di pasar 

modal, seorang investor harus mempertimbangkan adanya faktor-faktor 

ketidakpastian (risiko) di masa yang akan datang. Dana yang ditanamkan oleh 

investor diharapkan akan memberikan keuntungan yang besar.  

Keinginan investor dalam mendapatkan keuntungan yang besar dengan 

risiko yang kecil membuat para calon investor masih takut atau ragu dalam 

berinvestasi. Kurangnya kemampuan seorang calon investor dalam menanam 

modal juga menyebabkan kurang tepat dalam memprediksi return dan risiko, 

yang menyebabkan tidak tepat dalam pengambilan keputusan investasi. 

Risiko yang ada dalam berinvestasi yaitu risiko sistematis maupun risiko 

tidak sistematis. Risiko sistematis yang dimaksud seperti inflasi, kenaikan suku 

bunga dan keadaan ekonomi yang akan berpengaruh kepada investasi, sedangkan 

risiko tidak sistematis adalah risiko yang hanya berlaku pada investasi tertentu 

saja misalnya risiko kegagalan dalam kinerja perusahaan. Risiko ini harus 

diketahui oleh setiap investor yang berinvestasi agar dapat menentukan langkah 

peyelamatan atau menghadapi apa yang akan terjadi nantinya. 
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Startegi yang digunakan oleh investor untuk mengurangi risiko tersebut 

adalah melakukan diversifikasi (pengkombinasian) berbagai sekuritas. 

Diversifikasi investasi diartikan sebagai bentuk solusi untuk menghindari risiko 

dan memperbesar keuntungan, atau dengan kata lain membentuk portofolio.  

Kegagalan para investor dalam membentuk portofolio juga menjadi alasan 

investor salah mengambil keputusan berinvestasi, karena investor mendapatkan 

informasi yang terlalu banyak, sehingga investor tidak bisa mengambil informasi 

yang paling relevan dan paling dibutuhkan dalam membuat portofolio set dan 

menganalisis prospek jangka panjang. Hal tersebut terjadi karena calon investor 

kurang konsultasi dengan sekuritas. Sekuritas ini bertindak sebagai perantara 

jual beli serta juga memberikan jasa nasihat investasi yang tentu saja 

membantu investor dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu investor harus 

bisa membuat portofolio yang efisien. 

Tingkat efisiensi pada suatu portofolio didasarkan pada portofolio yang 

memberikan return yang diharapkan terbesar dengan risiko terkecil. Investor yang 

rasional akan memilih portofolio yang efisien ini karena merupakan portofolio 

yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return yang 

diharapkan atau risiko portofolio. Investor penghindar risiko adalah investor yang 

jika dihadapkan pada dua investasi dengan pengembalian diharapkan yang sama 

dan risiko yang berbeda, maka ia akan memilih investasi dengan tingkat risiko 

yang lebih rendah.  Faktor yang paling mendasar adalah dengan 

memperhitungkan faktor risiko atau ketidakpastian dan menentukan tingkat 

pengembalian yang diharapkan, yaitu dengan cara mengestimasi return suatu 



4 
 

 
 

sekuritas individu dan juga menentukan seberapa besar estimasi risiko yang 

ditanggung saham tersebut dengan menggunakan model estimasi yaitu Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). 

Penggunaan CAPM telah memberi landasan bagi banyak investor dalam 

memahami persoalan risiko yang dikaji dengan mempergunakan beta (β), yaitu 

suatu model yang telah di pakai dan dipergunakan diberbagai penelitian. Tujuan 

penggunaan CAPM adalah untuk melihat hubungan antara return dan risiko, 

selain itu juga dapat dipergunakan untuk menentukan harga suatu aktiva modal 

(capital asset), dengan mengingat segala karakteristik aktiva tersebut. Yang 

dimaksud karakteristik aktiva tersebut adalah risikonya.  

Pada umumnya, investor akan memilih untuk menginvestasikan dananya 

dengan pertimbangan financial. Akan tetapi ada pula investor yang dalam 

kegiatan investasinya juga mempertimbangkan nilai-nilai yang dianutnya, seperti 

ajaran agama. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mulai 

mengembangkan investasi berbasis syariah. Maka pilihan investasi yang lebih 

aman adalah dengan investasi di pasar modal syariah, yang merupakan bagian dari 

industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Pasar Modal Syariah untuk pertama kalinya meluncurkan Jakarta Islamic 

Index (JII) yang terdiri dari 30 saham likuid, kemudian meluncurkan yang kedua 

yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdiri dari seluruh saham 

syariah dan yang terakhir diluncurkan yaitu Jakarta Islamic Index 70 (JII70) yang 

terdiri dari 70 saham syariah. 
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Dalam berinvestasi calon investor pasti ingin berinvestasi di saham yang 

bagus, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak hanyak dilihat dari 

kondisi saham perusahaan tersebut tetapi juga dilihat dari kondisi pasarnya. Pada 

tahun 2018, Indeks ISSI terangkat 0,147 poin (0,08%) ke level 173,729. Indeks JII 

tercatat menguat 1,386 poin (0,21%) ke level 661,052. Sedangkan indeks JII70 

yang baru perdana jadi perhitungan bursa terkoreksi 0,047 poin (0,02%) ke level 

219,736. Dengan menguatnya indeks, JII disebut sebagai bluechipnya saham 

syariah karena semua saham yang masuk di dalamnya dipilih dari saham yang 

memiliki kapitalisasi pasar dan likuiditas yang besar. JII merupakan indeks saham 

syariah pertama yang terdiri dari 30 saham paling likuid yang terdaftar di BEI. 

Kriteria Likuiditas yang menjadi konstituen JII adalah saham syariah yang masuk 

dalam konstituen ISSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir, kemudian dipilih 60 

saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun 

terakhir, dari 60 saham tersebut kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata 

nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi dan 30 saham yang tersisa 

merupakan saham terpilih. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada saham-saham yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Indeks (JII) di 

Bursa Efek Indonesia dengan judul: “Analisis Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham (Studi Keuangan pada 

Saham yang Listing di Jakarta Islamic Index periode 2015-2017). 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, adanya masalah 

yang terdapat pada para calon investor perorangan dalam mengambil keputusan 

untuk berinvestasi saham. Dimana para calon investor perorangan masih takut 

atau ragu dalam berinvestasi, karena kurangnya pengetahuan dan wawasan yang 

dimiliki calon investor. Kegagalan investor perorangan dalam melakukan 

portofolio yang efisien yaitu memberikan return yang diharapkan terbesar dengan 

risiko terkecil, juga membuat investor menjadi salah dalam mengambil keputusan 

investasi. Hal tersebut terjadi karena calon investor perorangan kurang konsultasi 

dengan sekuritas. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1.2.2.1 Bagaimana pengambilan keputusan investasi saham dengan menggunakan 

metode Capital Asset Pricing Model (CAPM)? 

1.2.2.2 Apakah saham-saham tersebut termasuk saham efisien atau tidak efisien? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.1.1 Untuk mengetahui keputusan investasi saham dengan menggunakan 

metode Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

1.3.1.2 Mengetahui saham-saham tersebut termasuk saham efisien atau tidak 

efisien. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan suatu kontribusi 

dalam segi pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai pengambilan keputusan 

investasi saham dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), sebagai pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama 

peneliti mendapatkan keilmuan di Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi.  

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan, diantaranya adalah: 

1.3.2.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan 

serta pendalaman ilmu dalam bidang keuangan dari sudut pandang metode 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam pengambilan keputusan investasi 

saham. Juga sebagai penyelesaian tugas akhir jenjang strata 1 (S1) Program Studi 

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.4 Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sebagai 

sarana informasi bagi investor dalam berinvestasi agar dapat menentukan secara 
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tepat keputusannya dalam berinvestasi dengan memperkirakan risiko dan return 

yang diharapkan.  

1.3.2.5 Bagi Pasar Modal 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi 

investor dalam berinvestasi dan dapat dikenal oleh calon investor. 

1.3.2.6 Bagi Pihak Lain 

Bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi tentang 

pengambilan keputusan investasi sahan menggunakan metode Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi 

Adapun Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Bursa Efek Indonesia 

pada saham-saham yang listing di Jakarta Islamic Index periode 2015-2017. 

Lokasi tersebut dipilih karena memiliki aspek pendukung sehingga penelitian 

yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. 

1.4.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester ganjil bulan November 2018 sampai 

Juli 2019. 
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Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2019 

N

o. 
Kegiatan 

2018 2019 

Novembe

r  

Desembe

r 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. 
Tahap 

Persiapan 
                                                                        

1. 
Studi 

Kepustakaan 
                                                                        

2. 
Pengajuan  

Judul 
                                                                        

3. 
Penentuan 

Perusahaan 
                                                                        

4. 

Bimbingan 

Usulan 

Penelitian 

                                                                        

5. 

Seminar 

Usulan 

Penelitian 

                                                                        

II. 
Tahap 

Penelitian 
                                                                        

1. 

Pengumpula

n Data 

Dokumentas

i 
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II

I. 

Tahap 

Penyusunan 
                                                                        

1. 
Pengolahan 

Data 
                                                                        

2. 
Analisis 

Data 
                                                                        

3. 
Penyusunan 

Skripsi 
                                                                        

I

V. 

Tahap 

Perbaikan 
                                                                        

1. 
Bimbingan 

Skripsi 
                                                                        

2. 
Sidang 

Skripsi 
                                                                        

3. 
Perbaikan 

Skripsi 
                                                                        

 


