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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum optimisasi adalah tindakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari 

suatu masalah [1]. Sebagai contoh suatu perusahaan roti ingin menghasilkan roti 

yang sesuai dengan permintaan dan harga yang terbaik sehingga mendapatkan 

keuntungan yang terbaik. Dalam situasi berbagai macam masalah seperti contoh 

tersebut dapat dibawa ke dalam perumusan matematika dengan fungsi tujuan 

tertentu dan dengan variabel-variabel keputusan tertentu. Oleh karena itu, 

optimisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mencari solusi dari suatu 

masalah untuk meminimumkan atau memaksimalkan suatu fungsi tujuan.  

Permasalahan multi objektif adalah suatu masalah yang memiliki lebih dari satu 

tujuan untuk dioptimalkan terhadap kendala–kendala yang dimiliki oleh 

permasalahan tersebut [2]. Permasalahan multi objektif dapat berupa 

memaksimalkan beberapa fungsi tujuan, meminimalkan beberapa fungsi tujuan, 

atau memaksimalkan dan meminimalkan fungsi tujuan sekaligus dalam satu 

permasalahan. Sehingga, masalah optimisasi multi objektif adalah optimisasi yang 

dilakukan pada masalah multi objektif atau suatu cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik pada permasalahan yang memiliki fungsi tujuan 

lebih dari satu. Kasus multi objektif sering ditemukan pada suatu pabrik produksi, 

pemilihan portofolio saham dan lain lain. 

Pada kasus perencanaan produksi suatu pabrik, biasanya memiliki beberapa tujuan 

yang ingin dicapai yang sering di batasi oleh kendala – kendala yang dimiliki pabrik 

tersebut. Contohnya pada pabrik roti, suatu pabrik roti akan berusaha meningkatkan 

laba atau keuntungan dengan tetap memperhatikan biaya produksi yang serendah 

mungkin, dan mempertimbangkan biaya distribusi roti ke toko atau pelanggan. 

Sedangkan pabrik tersebut memiliki kendala jumlah mesin yang digunakan, jumlah 

tenaga kerja yang terbatas, ketersediaan bahan yang ada, dan waktu produksi. 

Sedangkan pada kasus investasi, setiap investor melakukan investasi dengan 

membeli saham dengan tujuan menginginkan return dari hasil investasi yang 
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maksimal tanpa melupakan faktor risiko yang dihadapi. Sebelum menginvestasikan 

dananya pada pasar modal investor akan melakukan pengamatan atau penilaian 

terhadap pasar modal yang akan menjadi tempat investasinya di masa akan datang. 

Salah satu cara untuk melakukan pengamatan dan penilaian yaitu dengan 

melakukan pemilihan portofolio. Pemilihan portofolio dapat dilakukan dengan 

mengamati saham dengan tingkat expected return yang maksimal dan 

meminimalkan potensi risiko yang akan diterima. Optimisasi portofolio investasi 

memiliki peran penting dalam menentukan strategi portofolio bagi investor [2]. 

Pemilihan portofolio investasi saham adalah salah satu penerapan optimisasi multi 

objektif. 

Saham merupakan salah satu sekuritas yang memiliki tingkat risiko yang tinggi [3]. 

Risiko tinggi terlihat dari ketidakpastian return yang akan diterima oleh investor di 

masa datang. Risiko kerugian dari suatu investasi merupakan hal yang tidak bisa 

dihilangkan sepenuhnya. Selalu ada kemungkinan akan mengalami kerugian untuk 

itu agar lebih aman, umumnya para investor mendiversifikasikan uangnya atau 

dengan kata lain tidak menempatkan seluruh kekayaannya pada satu tempat 

investasi. Oleh karena itu, portofolio penting untuk dilakukan bagi para investor. 

Investasi merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan keuangan di masa 

depan. Investasi mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jumlah yang diinvestasikan [4]. 

Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investasi sektor 

keuangan yang saat ini sedang diminati banyak kalangan yaitu investasi saham di 

pasar modal [5]. 

Permasalahan menentukan portofolio dapat ditentukan dengan beberapa fungsi 

tujuan berdasarkan pada kepentingan investor dalam mengoptimalkan hasil 

investasinya. Pada penelitian ini fungsi tujuan yang dipilih yaitu memaksimalkan 

expected return dan meminimalkan risiko, dengan adanya tujuan permasalahan 

yang lebih dari satu maka dapat diselesaikan dengan menggunakan permasalahan 

optimisasi multi objektif. 
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Jakarta Islamic index (JII) adalah salah satu indeks saham di Indonesia yang 

menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi 

kriteria syariah. JII memiliki 30 emiten saham syariah. Pemilihan emiten saham ini 

akan dilakukan dengan menggunakan metode weighted sum atau weighted sum 

method. Metode weighted sum adalah metode skalarisasi linear yang paling banyak 

digunakan. Metode skalarisasi adalah salah satu jenis penyelesaian masalah multi 

objektif. Metode weighted sum dilakukan dengan menetapkan bobot non-negatif 

yang ditentukan oleh pengambil keputusan untuk setiap fungsi tujuan. 

Pada tahun 2007 dilakukan penelitian tentang optimisasi program linear multi 

objektif pada masalah produksi untuk meninjau (membahas) optimisasi program 

linear multi objektif dan efektivitas metode - metode penyelesaian pada kasus yang 

sama [6]. Selain itu, telah dikaji juga pengaruh adaptasi dari strategi pengoptimalan 

multi objektif yang digunakan dalam perancangan sistem microgrid pada economic 

dispatch pada tahun 2016 [7]. 

Investasi adalah menempatkan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan 

mendapatkan pengembalian yang berupa keuntungan di masa yang akan datang [3]. 

Oleh karena itu investasi diminati oleh berbagai kalangan, selain itu dengan 

mudahnya akses internet saat ini, investasi pun menjadi lebih mudah untuk di 

jangkau oleh berbagai kalangan, sehingga para investor tentu membutuhkan alat 

bantu dalam menentukan portofolio saham sehingga mendapatkan hasil yang 

optimal saat melakukan investasi. Oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan 

untuk membantu para investor dalam memilih saham-saham terbaik. Dengan 

Metode weighted sum dapat membantu memberikan referensi kepada investor 

dalam menentukan portofolio saham dengan cara melakukan pembobotan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan model matematis terhadap masalah masalah optimisasi 

multi objektif untuk pemilihan portofolio yang optimal pada saham Jakarta 

Islamic index (JII)? 
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2. Bagaimana menggunakan metode weighted sum untuk menentukan portofolio 

yang optimal dari dua fungsi tujuan yang saling bertentangan pada saham 

Jakarta Islamic index (JII)? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Indeks pasar yang digunakan adalah saham Jakarta Islamic index (JII). 

2. Data yang digunakan adalah data harga saham closing price Jakarta Islamic 

index (JII). 

3. Periode yang digunakan adalah kurun waktu agustus 2018 sampai agustus 2020. 

4. Sumber data harga saham yang digunakan berasal dari website Yahoo Finance. 

1.4  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan model matematis terhadap masalah optimisasi multi objektif 

untuk pemilihan portofolio optimal saham Jakarta Islamic index (JII). 

2. Menggunakan metode weighted sum untuk menentukan portofolio yang 

optimal dari dua fungsi tujuan yang saling bertentangan pada saham Jakarta 

Islamic index (JII). 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menentukan portofolio 

dalam memilih saham yang akan dipilih sebagai investasi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.6 Sistematika  

Dalam laporan ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang pendahuluan memuat tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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 Berisi tentang penyajian studi pustaka, teori dasar tentang multi objektif, 

weighted sum method dan saham serta acuan yang dipakai dalam 

menyelesaikan masalah dengan pemrograman linear. 

3. METODE PENELITIAN 

 Berisi tentang tahap – tahap pengerjaan penelitian dari awal hingga selesai, 

ditulis dalam bentuk diagram alir dan deskripsi. 

4. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang perhitungan harga saham, pemodelan masalah ke dalam 

bentuk pemrograman linear multi objektif, mencari solusi model matematis, 

dan analisis hasil akhir. 

5. BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


