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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Program Linear 

Riset operasi (operations research) merupakan sebuah pendekatan ilmiah 

untuk pengambilan keputusan dalam usaha merancang dan mengoperasikan 

beberapa komponen yang saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai 

suatu tujuan, biasanya pendekatan ini dilakukan pada kondisi yang memerlukan 

alokasi sumber daya yang langka. Pendekatan ilmiah untuk membuat keputusan 

biasanya melibatkan penggunaan satu atau lebih model matematis. Sebuah model 

matematis adalah representasi matematis dari situasi aktual yang dapat digunakan 

untuk membuat keputusan yang lebih baik atau sekadar memahami situasi yang 

lebih baik. Untuk memperoleh hasil optimal dari model matematis pada persoalan 

linear digunakan linear programming atau program linear. Pada tahun 1947, 

George Dantzig mengembangkan metode yang efisien, yakni algoritma simpleks, 

untuk memecahkan masalah program linear. Sejak pengembangan algoritma 

simpleks, program linear telah digunakan untuk memecahkan masalah optimasi 

dalam industri yang beragam [8]. 

Program linear merupakan teknik untuk mendapatkan keputusan dari 

permasalahan yang memerlukan pemecahan maksimal atau minimal dengan 

mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, beban, 

dan sebagainya [9]. Pada dasarnya, masalah program linear memiliki ketentuan- 

ketentuan sebagai berikut [8]. 

1. Masalah program linear berkaitan dengan upaya memaksimalkan atau 

meminimalkan fungsi linear dari variabel-variabel keputusan yang disebut 

fungsi objektif atau fungsi tujuan. 

2. Terdapat kendala-kendala atau keterbatasan, yang membatasi pencapaian 

tujuan tersebut. Setiap kendala harus berupa persamaan linear atau 

pertidaksamaan linear. Fungsi kendala terdiri dari variabel- variabel keputusan 

yang menggunakan sumber daya yang terbatas pada permasalahan tersebut 

sehingga nilai variabel keputusan harus memenuhi seperangkat kendala 

tersebut. 
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3. Terdapat pembatasan tanda untuk setiap variabel dalam masalah ini. Untuk 

setiap variabel 𝑥𝑖, tanda pembatasan menentukan bahwa 𝑥𝑖 harus berupa non-

negatif (𝑥𝑖 ≥ 0) atau tidak terbatas dalam tanda (unretsricted in sign). 

Untuk menyelesaikan permasalahan program linear, permasalahan tersebut 

terlebih dahulu harus diformulasikan ke dalam bentuk model matematis. Model 

matematis pada masalah program linear setidaknya terdiri dari tiga unsur, yaitu 

[10]: 

1. Variabel keputusan 

Variabel keputusan merupakan variabel yang menguraikan secara lengkap 

keputusan-keputusan yang akan dibuat. 

2. Fungsi objektif atau fungsi tujuan 

Fungsi objektif merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan/sasaran dari 

permasalahan program linear yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal, 

seperti memperoleh keuntungan maksimum atau biaya minimum. Umumnya, nilai 

yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai z. Fungsi ini dirumuskan sebagai 

berikut. 

Maks/Min.          𝑧 = ∑𝑐𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

,        𝑖 = 1,2,3,… , 𝑛                     (2.1) 

dengan 

𝑍 : fungsi tujuan yang merupakan nilai optimal berupa nilai maksimal atau 

...minimal 

𝑐𝑖 : .nilai kontribusi atau koefisien dari variabel keputusan  

𝑥𝑖 :.variabel keputusan merupakan variabel yang menguraikan secara 

..lengkap.keputusan-keputusan yang akan dibuat 

𝑛 : macam kegiatan yang menggunakan sumber daya yang tersedia 

3. Fungsi kendala atau fungsi pembatas 

Fungsi kendala merupakan fungsi yang berupa batasan-batasan kapasitas yang 

tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. 

Kendala : 

∑𝑎𝑗𝑖𝑥𝑖 (≤,=,≥)𝑏𝑗 ,           

𝑛

𝑖=1

𝑗 = 1,2,3, … ,𝑚        

   𝑥𝑖 ≥ 0 ,                       𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛                             (2.2) 
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dengan 

𝑎𝑗𝑖  : koefisien dari variabel keputusan 𝑥𝑖 dalam fungsi kendala atau banyaknya  

..sumber daya 𝑗 yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit 𝑖 

𝑏𝑗 :.banyaknya sumber daya 𝑗 yang tersedia untuk setiap unit kegiatan 

𝑚 : macam batasan sumber daya yang tersedia 

Terdapat empat asumsi dasar yang melandasi model matematis pada 

program linear, yaitu [8]: 

1. Asumsi proporsionalitas (proportionality) 

Fungsi objektif pada program linear harus merupakan fungsi linear dari 

variabel keputusan sehingga kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi 

objektif proporsional atau sebanding dengan nilai variabel keputusan. Masing-

masing batasan pada program linear harus berupa pertidaksamaan linear atau 

persamaan linear sehingga kontribusi masing-masing variabel keputusan terhadap 

ruas kiri setiap kendala atau pembatas juga proporsional dengan nilai variabel 

keputusan. 

2. Asumsi penambahan (additivity) 

Begitu pula pada asumsi penambahan, fungsi objektif pada program linear 

harus merupakan fungsi linear dari variabel keputusan maka kontribusi terhadap 

fungsi objektif untuk setiap variabel independen atau tidak bergantung pada nilai 

dari variabel keputusan yang lain. Masing-masing batasan pada program linear 

harus berupa pertidaksamaan linear atau persamaan linear sehingga kontribusi 

variabel keputusan terhadap ruas kiri dari setiap kendala tidak bergantung pada nilai 

dari variabel keputusan yang lain. 

3. Asumsi pembagian (divisibility) 

Asumsi ini mensyaratkan bahwa setiap variabel keputusan boleh diasumsikan 

berupa bilangan pecahan. Jika masalah program linear mengharuskan beberapa atau 

semua variabel berupa bilangan bulat non-negatif maka masalah program linear 

tersebut disebut masalah program integer. 

4. Asumsi kepastian (certainty) 

Setiap parameter, yaitu koefisien fungsi objektif, ruas kanan, dan koefisien 

pembatas yang terdapat pada program linear diketahui dengan pasti. 
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2.2 Program Linear Multiobjektif 

 Masalah pengoptimalan biasanya dinyatakan dalam bentuk objektif tunggal. 

Dengan kata lain, proses tersebut harus mengoptimalkan fungsi tujuan tunggal yang 

sesuai dengan beberapa batasan yang dihadapi [11]. Program linear single-objective 

dapat dinyatakan sebagai berikut [12]. 

      Maks/Min.                𝑧 = 𝑓(𝒙) 

      dengan kendala    𝐴𝒙 ≤ 𝒃 

 𝒙 ≥ 𝟎                                         (2.3) 

Dalam hal ini, fungsi yang akan dioptimalkan (minimalkan atau 

maksimalkan) adalah 𝑓(𝒙), vektor 𝒙 adalah himpunan variabel bebas. Pada 

masalah ini dapat didefinisikan tiga himpunan solusi, yaitu [11]: 

1. Himpunan universal, yang dalam hal ini adalah semua kemungkinan nilai 𝒙 

yang layak maupun tidak layak. 

2. Himpunan solusi yang layak, yaitu semua nilai 𝒙 yang memenuhi batasan. 

Variabel-variabel ini akan menjadi semua solusi yang mungkin dapat dipilih. 

3. Himpunan solusi optimal, yaitu nilai-nilai 𝒙 yang selain layak, juga memenuhi 

nilai optimal (minimum atau maksimum) dari fungsi 𝑓(𝒙). 

 

Dalam kehidupan nyata, mungkin terdapat lebih dari satu fungsi objektif 

yang harus dioptimalkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketika ini terjadi 

maka masalah yang dihadapi adalah masalah program linear multiobjektif. Masalah 

program linear multiobjektif adalah masalah yang dalam penyelesaiannya harus 

mengoptimalkan beberapa fungsi objektif linear yang mungkin saling bertentangan 

secara bersamaan dalam batasan linear yang diberikan. Model pengoptimalan 

multiobjektif dapat dinyatakan sebagai berikut [11]. 

 Maks/Min  𝒛 =  {𝑓1(𝒙), 𝑓2(𝒙),… , 𝑓𝑛(𝒙)} 

 dengan kendala     𝐴𝒙 ≤ 𝒃      

𝒙 ≥ 𝟎                                                           (2.4) 

Ketika proses optimasi dilakukan pada masalah single-objective, hanya ada 

satu fungsi akan diminimalkan atau dimaksimalkan sehingga perlu dicari nilai 

minimum atau maksimum untuk fungsi tujuan tersebut. Ketika berbicara tentang 

beberapa fungsi objektif, yang ingin ditemukan adalah kumpulan nilai yang 
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meminimalkan atau memaksimalkan masing-masing fungsi tersebut. Selain itu, ciri 

dari masalah ini adalah fungsi-fungsi ini dapat bertentangan satu sama lain. Dengan 

kata lain, ketika suatu fungsi dioptimalkan, fungsi lain mungkin memburuk. Dalam 

program linear multiobjektif, mungkin didapati situasi berikut [11]. 

1. Meminimalkan semua fungsi objektif. 

2. Memaksimalkan semua fungsi objektif. 

3. Meminimalkan beberapa fungsi dan memaksimalkan fungsi lainnya. 

Contoh berikut dapat menjelaskan perbedaan antara mengoptimalkan satu 

fungsi dan mengoptimalkan beberapa fungsi secara bersamaan. 

 
Contoh 2.1 

Misalkan dalam suatu perjalanan dari satu kota ke kota lain terdapat 

berbagai sarana transportasi yang dapat dipilih, yaitu maskapai penerbangan, 

dengan atau tanpa penerbangan non-stop, kereta api, mobil, dan lain-lain. Durasi 

dan biaya perjalanan, akan bervariasi sesuai dengan opsi yang dipilih. 

Tabel 2.1 menampilkan data biaya dan durasi perjalanan untuk masing- 

masing alat transportasi yang digunakan. Analisis dari Tabel 2.1 menunjukkan 

bahwa dengan meminimalkan fungsi waktu saja, kota tujuan akan dicapai dalam 

waktu 1 jam, tetapi dengan biaya tertinggi $600. Dengan meminimalkan fungsi 

biaya saja, didapat solusi paling murah, yaitu $100, tetapi durasi perjalanan akan 

menjadi 16 jam paling lama [11]. 

Tabel 2.1 Pilihan biaya dan durasi perjalanan pada Contoh 2.1 

Biaya ($) 600 550 500 450 400 300 250 200 150 100 

Waktu (jam) 1 2 3 4 5 6 8 10 14 16 

 

2.3 Optimalitas Pareto 

 Dalam suatu permasalahan optimasi, program linear digunakan untuk 

menentukan solusi optimal untuk permasalahan tersebut. Berikut diberikan definisi 

mengenai solusi optimal lengkap. 

Jika tujuan dari permasalahan adalah meminimalkan, titik 𝒙∗ dikatakan 

solusi optimal lengkap jika dan hanya jika untuk setiap 𝒙 ∈ 𝑋 berlaku 𝑓𝑖(𝒙
∗ ) ≤

𝑓𝑖(𝒙), 𝑖 = 1, … , 𝑛. 
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Namun, secara umum, solusi optimal lengkap yang secara bersamaan 

meminimalkan semua fungsi tujuan ganda tidak selalu ada ketika fungsi tujuan 

bertentangan satu sama lain. Jadi, sebagai ganti dari solusi optimal lengkap terdapat 

konsep solusi baru yang disebut optimalitas Pareto yang diperkenalkan dalam 

pemrograman linear multiobjektif [12]. 

Ide dari proses optimasi ini adalah bahwa hasil dari suatu permasalahan 

akan ditampilkan sebagai sekumpulan solusi optimal (permukaan/bidang optimal 

Pareto) untuk fungsi tujuan yang berbeda secara bersama-sama. Jika masalah dari 

Contoh 2.1 dianalisis dalam konteks multiobjektif maka hal ini menunjukkan 

bahwa semua titik pada Gambar 2.1 optimal. Oleh karena itu, jika kedua fungsi 

dioptimalkan secara bersamaan, nilai yang yang diperoleh adalah sebagai berikut 

[11]. 

 

Gambar 2.1 Permukaan optimal Pareto. 

 Optimalitas Pareto didasarkan pada konsep dominasi. Pendekatan ini 

memungkinkan perbandingan antarsolusi. Konsep dominasi membantu pengambil 

keputusan untuk memutuskan manakah dari dua solusi yang mungkin lebih baik 

berdasarkan tujuan. Misal dikatakan bahwa solusi 𝑥𝑖 lebih baik daripada solusi 𝑥𝑗. 

Ini berarti bahwa komponen 𝑥𝑖 lebih kecil atau sama daripada 𝑥𝑗 jika fungsi tujuan 

meminimalkan. Berikut diberikan definisi mengenai konsep dominasi [13]. 

Misalkan masalah campuran meminimalkan/memaksimalkan. Solusi layak 

𝑥1 dikatakan mendominasi solusi lain 𝑥2 jika dua kondisi ini terpenuhi. 

1. Solusi 𝑥1 tidak lebih buruk dari 𝑥2 untuk semua objektif. 

2. Solusi 𝑥1 benar-benar lebih baik dari 𝑥2 setidaknya dalam satu tujuan. 

 

 Contoh 2.2 

 Misalkan pada suatu permasalahan 𝑓1 dimaksimalkan dan 𝑓2 diminimalkan. 

Gambar 2.2 mengilustrasikan lima solusi layak di daerah kelayakan [13]. 
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Gambar 2.2 Solusi layak dari Contoh 2.2 di daerah kelayakan. 

Dari Gambar 2.2 dapat diamati bahwa solusi 𝒙1 lebih baik daripada solusi 

𝒙2 karena 𝑓1(𝒙1) > 𝑓1(𝒙2) dan 𝑓2(𝒙1) < 𝑓2(𝒙2). Selanjutnya, solusi 𝒙5 benar-benar 

lebih baik daripada solusi 𝒙1 di 𝑓1 dan solusi 𝒙5 tidak lebih buruk di 𝑓2. 

Dalam konsep dominasi, terdapat istilah hubungan dominasi kuat. Sebagai 

contoh, solusi 𝒙3 pada Gambar 2.2 sangat mendominasi solusi 𝒙1, dan solusi 𝒙5 

tidak mendominasi solusi 𝒙1 dengan kuat. Berikut diberikan definisi mengenai 

hubungan dominasi kuat. 

Solusi layak 𝑥𝑖 sangat mendominasi solusi lain 𝑥𝑗, jika solusi 𝑥𝑖 benar-benar 

lebih baik dari solusi 𝑥𝑗  untuk setiap tujuan [13]. 

Setelah mengetahui konsep dominasi yang merupakan dasar dari optimal 

Pareto, berikut diberikan definisi mengenai solusi optimal Pareto. 

Sebuah titik 𝒙∗  dikatakan solusi optimal Pareto jika dan hanya jika tidak 

ada 𝒙 ∈ 𝑋 lain sehingga 𝑓𝑖(𝒙) ≤ 𝑓𝑖(𝒙
∗ ) untuk semua 𝑖 dan 𝑓𝑗(𝒙) ≠ 𝑓𝑗(𝒙

∗ ) untuk 

setidaknya satu 𝑗 [12]. 

Optimal Pareto dapat dibagi menjadi dua, yaitu optimal Pareto lemah dan 

optimal Pareto kuat. Berikut diberikan definisi mengenai optimal lemah dan 

optimal Pareto kuat. 

Optimal Pareto lemah 

Solusi 𝒙∗ ∈ 𝑋 merupakan optimal Pareto lemah jika dan hanya jika tidak ada 𝒙  𝑋 

sedemikian sehingga 𝑓𝑖(𝒙) < 𝑓𝑖(𝒙
∗ ), 𝑖 =  1,… , 𝑛 [12]. 

Optimal Pareto kuat 

Solusi 𝒙∗  𝑋 merupakan optimal Pareto kuat jika dan hanya jika tidak ada 𝒙 

 𝑋, sedemikian sehingga 𝑓𝑖(𝒙) ≤ 𝑓𝑖(𝒙
∗ ), 𝑖 =  1,… , 𝑛  [14]. 
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Sebuah contoh bidang Pareto ditampilkan pada Gambar 2.3, di mana setiap 

titik di antara (𝑓2(𝑥 ), 𝑓1(𝑥 )) dan (𝑓2(𝑥 ), 𝑓1(𝑥 )) disebut permukaan optimal Pareto. 

Titik-titik tersebut disebut titik non-inferior atau titik tak-terdominasi. 

 

Gambar 2.3 Contoh bidang Pareto. 

Contoh optimal Pareto lemah dan kuat ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

Titik p1 dan p5 adalah optimal Pareto lemah, titik p2, p3, dan p4 adalah optimal 

Pareto kuat [14]. 

 

Gambar 2.4 Contoh optimal Pareto lemah dan kuat. 

Contoh 2.3 

Dalam proses produksi, diketahui bahwa produk p1 menghasilkan lima unit 

pencemaran per ton dan produk p2 menghasilkan empat unit pencemaran per ton. 

Dengan demikian, pengelola tidak hanya memaksimalkan keuntungan total tetapi 

juga meminimalkan jumlah pencemaran. Asumsikan bahwa jumlah pencemaran 

merupakan fungsi linear dari dua variabel 𝑥1 dan 𝑥2, dengan 𝑥1 dan 𝑥2 masing-

masing menunjukkan jumlah ton yang dihasilkan dari produk p1 dan p2. Masalah 

perencanaan produksi ini dapat dirumuskan ulang menjadi masalah program linear 

dua tujuan sebagai berikut [12]. 



13 

 

Min.   z1 = −3x1 − 8x2 

Min.   z2 = 5x1 + 4x2 

     dengan kendala      2𝑥1  +  6𝑥2  ≤  27 

      3𝑥1  +  2𝑥2  ≤  16 

     4𝑥1  +   𝑥2  ≤  18 

𝑥1  ≥  0;  𝑥2 ≥  0                           (2.5) 

 

Gambar 2.5 Daerah layak dari Contoh 2.3. 

 

Gambar 2.6 Solusi optimal Pareto dari Contoh 2.3. 

Di antara lima titik ekstrem A, B, C, D, dan E, amati bahwa 𝑧1 diminimalkan 

pada titik ekstrem D(3, 3.5) sedangkan 𝑧2 diminimalkan pada titik ekstrem A(0, 0). 

Kedua titik ekstrem A dan D ini jelas merupakan solusi optimal Pareto. Selain titik 

ekstrem A dan D, titik ekstrem E dan semua titik pada segmen AE dan ED adalah 

solusi optimal Pareto karena semua titik tersebut tidak terdominasi [12]. 
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2.4 Metode Weighted Sum 

Metode ini terdiri dari pembentukan model single-objective dengan 

memberikan bobot pada pada masing-masing fungsi [11]. Dalam metode ini, solusi 

optimal Pareto diperoleh dengan menyelesaikan masalah pembobotan yang 

dirumuskan dengan mengambil jumlah bobot dari semua fungsi objektif dalam 

masalah pemrograman linear multiobjektif yang sebenarnya. Masalah pembobotan 

didefinisikan sebagai berikut. 

Maks/Min.      𝒘𝒛(𝒙) =∑𝑤𝑖𝑓𝑖(𝒙)

𝑘

𝑖=𝑖

                               (2.6) 

dengan 𝒘 = (𝑤1, … ,𝑤𝑘) adalah vektor koefisien pembobotan yang ditetapkan ke 

fungsi tujuan dan dengan asumsi bahwa 𝒘 = (𝑤1, … ,𝑤𝑘) ≥ 𝟎,𝒘 ≠ 𝟎  serta [11] 

∑𝑤𝑖

𝑘

𝑖=1

= 1                                                       (2.7) 

Teorema berikut menunjukkan hubungan antara solusi optimal 𝒙∗ dari 

masalah pembobotan dan konsep optimalitas Pareto dari masalah pemrograman 

linear multiobjektif. 

 

Teorema 2.1 

Jika 𝒙∗ ∈ 𝑋 adalah solusi optimal dari masalah pembobotan untuk 

sembarang 𝒘 > 𝟎 maka 𝒙∗ adalah solusi optimal Pareto dari masalah pemrograman 

linear multiobjektif. 

Bukti. Jika solusi optimal 𝒙∗ dari masalah pembobotan bukan merupakan 

solusi optimal Pareto dari masalah pemrograman linear multiobjektif maka terdapat 

𝒙∗ ∈ 𝑋 sedemikian sehingga 𝑓𝑗(𝒙) < 𝑓𝑗(𝒙
∗ ) untuk sembarang 𝑗 dan 𝑓𝑖(𝒙) ≤

𝑓𝑖(𝒙
∗ ), 𝑖 = 1,… , 𝑘; 𝑖 ≠ 𝑗. Diketahui bahwa 𝒘 = (𝑤1, … ,𝑤𝑘) ≥ 𝟎, mengakibatkan 

∑ 𝑤𝑖𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1 (𝒙) < ∑ 𝑤𝑖𝑓𝑖

𝑘
𝑖=1 (𝒙∗ ). Sehingga, 𝒙∗ bukan merupakan solusi optimal dari 

masalah pembobotan untuk sembarang 𝒘 > 𝟎 [12].              ■ 

Koefisien pembobotan dari masalah pembobotan memberikan informasi 

trade-off antara fungsi tujuan. Koefisien tersebut menunjukkan berapa banyak unit 

nilai dari satu fungsi tujuan yang harus diberikan untuk mendapatkan satu unit nilai 

tambahan dari fungsi tujuan lainnya [12]. 
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Untuk mengilustrasikan metode Weighted Sum pada Contoh 2.3, masalah 

pembobotan yang sesuai menjadi sebagai berikut. 

Min.            𝒘𝒛(𝒙) =  𝑤1(−3𝑥1 − 8𝑥2) + 𝑤2(5𝑥1 + 4𝑥2) 

             dengan kendala        2𝑥1 + 6𝑥2 ≤ 27 

3𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 16 

4𝑥1 +   𝑥2 ≤ 18 

     𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0                                                            (2.8) 

Misal pada masalah ini dpilih  𝑤1 = 0.4  dan 𝑤2 = 0.6, diperoleh 

𝒘𝒛(𝒙) =  1.8𝑥1 − 0.8𝑥2                                          (2.9) 

 

Gambar 2.7 Penyelesaian Contoh 2.3 menggunakan metode Weighted Sum. 

 

Pada Gambar 2.7, dapat dengan mudah dipahami bahwa penyelesaian 

masalah pembobotan tersebut menghasilkan titik ekstrem E(0, 4.5) sebagai solusi 

optimal [12].  Solusi ini dapat berubah sesuai dengan bobot yang diberikan. Berikut 

beberapa solusi dengan bobot yang berbeda. 

Tabel 2.2 Solusi dari beberapa bobot berbeda 

𝑤1  𝑤2  (𝑥1, 𝑥2) (𝑧1, 𝑧2) 

0 1 A(0, 0) (0, 0) 

0.1 0.9 A(0, 0) (0, 0) 

0.2 0.8 A(0, 0) (0, 0) 

0.3 0.7 A(0, 0) (0, 0) 

0.4 0.6 E(0, 4.5) (−3.6, 18) 

0.5 0.5 E(0, 4.5) (−3.6, 18) 
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0.6 0.4 E(0, 4.5) (−3.6, 18) 

0.7 0.3 E(0, 4.5) (−3.6, 18) 

0.8 0.2 E(0, 4.5) (−3.6, 18) 

0.9 0.1 E(0, 4.5) (−3.6, 18) 

1 0 D(3, 3.5) (−3. , 18) 

 

2.5 Saham 

 Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa-masa yang akan datang [15]. Saham adalah sertifikat yang 

menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas 

aktiva perusahaan. Wujud saham berupa selembar kertas yang menjelaskan bahwa 

pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang mengeluarkan atau 

menerbitkan kertas tersebut. Jadi, dapat disimpulkan investasi saham adalah 

penanaman modal pada surat berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan 

dimasa yang akan datang [16]. Saham yang diperdagangkan di bursa efek 

ditentukan dalam satuan perdagangan saham (lot) yang terdiri dari 100 lembar 

saham [15]. Dilihat dari jenisnya, saham dapat dibedakan menjadi dua jenis sebagai 

berikut. 

1. Saham biasa 

Di antara surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa 

adalah saham yang paling dikenal di lingkungan masyarakat sehingga paling 

banyak perdagangannya di pasar. Diantara para emiten atau perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga, saham biasa merupakan jenis efek yang paling umum 

digunakan untuk memperoleh dana dari masyarakat. Saham biasa adalah sekuritas 

ekuitas yang mewakili kepentingan pemiliknya dalam perusahaan. Saham ini 

memiliki karakteristik seperti berikut  [16]. 

1) Hak klaim terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan 

perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. 

2) Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang 

ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. 
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3) Pembagian dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam 

rapat umum pemegang saham. 

4) Hak memesan terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada 

masyarakat [16]. 

2. Saham preferen 

Saham preferen merupakan sekuritas ekuitas yang memiliki gabungan antara 

obligasi dan saham biasa terhadap klaim atas aset dan pendapatan perusahaan. 

Saham ini memiliki karakteristik seperti berikut [16]. 

1) Pembagian dividen pada saham jumlahnya tetap dan tidak pernah berubah. 

2) Saham preferen diterbitkan tanpa memiliki tanggal jatuh tempo. 

3) Dalam pencatatan akuntansi dan pajak, saham preferen sebagai ekuitas. 

4) Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi. 

5) Dapat dikonversikan menjadi saham biasa. 

 

2.6 Return 

 Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa 

melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return saham adalah 

pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi yang 

meliputi keuntungan jual beli saham [6]. Return dapat dikatakan sebagai imbalan 

atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya dan 

juga merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi [7]. 

Sumber return terdiri dari dua komponen utama, yaitu: 

1. Yield 

 Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau 

pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi dan ditunjukkan 

oleh besarnya dividen yang diperoleh [18]. Dividen merupakan bagian keuntungan 

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Terdapat dua jenis dividen, 

yaitu dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai jika emiten membagikan 

dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap 

saham yang dimiliki. Sebaliknya, akan disebut sebagai dividen saham apabila 

emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham 
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baru perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki 

oleh pemegang saham. 

2. Capital gain 

Capital gain merupakan perubahan harga sekuritas pada periode waktu 

tertentu. Investor dapat menikmati capital gain jika harga jual melebihi harga beli 

saham tersebut [16]. 

 Return dapat dibedakan menjadi dua, yaitu actual return dan expected 

return. Actual return merupakan return yang telah terjadi, dihitung berdasarkan 

data historis dan digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. 

Expected return adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa 

mendatang atau rata-rata dari tingkat return investasi [17]. Secara matematis actual 

return dapat dituliskan sebagai berikut [7]. 

𝑅𝑖𝑡 =
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

− 1                                                 (2.10) 

dengan 

𝑅𝑖𝑡 : actual return untuk saham ke-𝑖 pada waktu 𝑡 

𝑃𝑡 : closing price saham waktu 𝑡 

𝑃𝑡−1 : closing price saham waktu 𝑡 − 1 

 Estimasi return suatu saham dilakukan dengan menghitung expected return 

saham tersebut. Expected return untuk saham ke-𝑖 (𝐸(𝑅𝑖)) pada dasarnya adalah 

nilai return rata-rata yang secara matematis dituliskan sebagai berikut [7]. 

𝐸(𝑅𝑖) =
∑ (𝑛
𝑡=1 𝑅𝑖𝑡)

𝑛
                                            (2.11) 

dengan 𝑛 adalah banyaknya actual return yang diamati. 

 

2.7 Risiko 

 Pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari return dan risiko. 

Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, semakin besar return yang 

harus dikompensasikan, semakin besar risiko yang harus ditanggung [20]. Risiko 

merupakan perubahan ketika actual return dari investasi berbeda dengan expected 

return atau tingkat pengembalian yang diharapkan [18]. Berdasarkan preferensi 

terhadap risiko, terdapat tiga jenis investor, yaitu [16]: 
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1. Risk seeker merupakan investor yang apabila dihadapkan pada pilihan investasi 

akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko lebih besar. 

2. Risk neutrality merupakan investor yang akan meminta kenaikan tingkat 

pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. 

3. Risk averter merupakan investor yang apabila dihadapkan pada pilihan 

investasi akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil. 

Terdapat dua jenis risiko, yaitu [17]: 

1. Risiko sistematis disebut juga risiko pasar karena fluktuasi risiko ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara 

keseluruhan sehingga akan mempengaruhi penyimpangan return. Faktor 

makro tersebut antara lain perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, 

kebijakan pemerintah, dan sebagainya sehingga risiko ini tidak dapat 

didiversifikasikan. Risiko ini bersifat umum dan berlaku bagi semua saham 

dalam bursa efek yang bersangkutan. 

2. Risiko tidak sistematis, disebut juga risiko khusus yang terdapat pada masing-

masing perusahaan. Risiko ini dipengaruhi pada perubahan kondisi mikro 

perusahaan penerbit sekuritas seperti struktur modal, struktur aset, tingkat 

likuiditas, tingkat keuntungan, dan sebagainya. Fluktuasi risiko ini besarnya 

berbeda-beda antara satu saham dengan saham lain. Namun, risiko ini dapat 

dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. 

Selain itu, risiko yang mungkin dihadapi investor adalah tidak ada 

pembagian dividen. Padahal salah satu sumber return adalah adanya pembagian 

dividen kepada pemegang saham. Hal ini terjadi karena perusahaan yang 

bersangkutan tidak memperoleh keuntungan atau bahkan menderita kerugian pada 

tahun tersebut atau dapat pula terjadi karena pada rapat umum pemegang saham 

memutuskan untuk tidak membagikan dividen karena laba yang diperoleh akan 

dipergunakan untuk ekspansi usaha. Risiko lain yang mungkin dihadapi investor 

adalah capital loss. Hal ini terjadi jika harga beli saham lebih besar dari harga jual 

[16]. 

Menurut teori investasi, investor hanya akan mempertimbangkan risiko 

sistematis karena risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Risiko 

investasi dapat diukur dengan koefisien beta (𝛽). Koefisien ini mengukur pengaruh 
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perubahan return pasar terhadap perubahan return saham yang dirumuskan sebagai 

berikut [19]. 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣𝑖,𝑚
𝜎𝑚2

                                                   (2.12) 

dengan 

𝐶𝑜𝑣𝑖,𝑚 : kovarian antara return saham ke-𝑖 dengan return pasar 

𝜎𝑚
2  : variansi return pasar 

Nilai kovarian tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut 

[3]. 

𝐶𝑜𝑣𝑖,𝑚 =
∑ (𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖))(𝑅𝑚𝑡 − 𝐸(𝑅𝑚))
𝑛
𝑡=1

𝑛
                     (2.13) 

dengan 

𝑅𝑚𝑡  : actual return pasar pada waktu 𝑡 

𝐸(𝑅𝑚) : expected return pasar 

Untuk menentukan nilai variansi return pasar, digunakan persamaan berikut [3]. 

𝜎𝑚
2 =

∑ (𝑅𝑚𝑡 − 𝐸(𝑅𝑚))
2𝑛

𝑡=1

𝑛
                                    (2.14) 

Koefisien risiko ini menunjukkan bahwa saham tersebut akan mengalami 

pergerakan sebanyak 𝛽 untuk setiap 1% pergerakan pasar. Sebagai contoh, misal 

nilai 𝛽 suatu saham adalah 0.8, artinya jika tingkat return pasar naik sebesar 2% 

maka saham return saham tersebut naik 1.6% begitu pula jika tingkat risiko pasar 

adalah 2% maka tingkat risiko saham tersebut adalah 1.6%. Nilai 𝛽 dibagi menjadi 

tiga, yaitu [21]: 

1. 𝛽 > 1, hal ini menunjukkan bahwa pergerakan saham tersebut lebih bergejolak 

daripada pasar. 

2. 𝛽 = 1, hal ini menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki pergerakan yang 

sama dengan pasar dan bergerak sama persis. 

3. 𝛽 < 1, hal ini menunjukkan bahwa pergerakan saham tersebut lebih lambat 

daripada pasar. 

 


