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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan optimisasi multi objektif adalah masalah yang sering ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan semakin kompleksnya 

suatu permasalahan hingga banyak. fungsi. tujuan yang ingin dicapai dalam 

memecahkan suatu masalah. Karena banyak fungsi tujuan yang ada sering kali 

menyebabkan solusi dari suatu permasalahan optimisasi multi objektif tidak 

menjadi solusi optimal tunggal, tapi menjadi himpunan solusi alternatif. Ada 

beberapa metode yang dapat digunakan.dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

multi objektif, salah satunya dengan menggunakan metode compromise 

programming. 

Metode compromise programming adalah metode yang digunakan untuk mencari 

solusi kompromi terbaik dengan mengoptimalkan dua ataupun lebih fungsi. 

tujuan. Maka akan didapatkan solusi yang disebut solusi ideal. Sedangkan nilai 

ideal yaitu nilai yang didapatkan dari suatu kemungkinan solusi optimal dari 

fungsi tujuan. Pada metode compromise programming, nilai ideal dari fungsi 

tujuan harus didapatkan terlebih dahulu agar menemukan solusi yang optimal [1]. 

Dalam metode compromise programming, solusi optimal ditentukan oleh bobot 

yang diberikan masing-masing fungsi tujuan dan parameter yang dipilih untuk 

mendapatkan suatu solusi yang diinginkan. Ada banyak permasalahan multi 

objektif yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode compromise 

programming, contohnya yaitu penentuan portofolio saham optimal. 

Portofolio merupakan gabungan atau sekumpulan aset yang dapat berupa aset 

finansial atau aset real yang dimiliki oleh seorang investor. Portofolio disusun 

guna memaksimalkan keuntungan, sehingga untuk masalah optimisasi portofolio 

saham terdapat fungsi tujuan yang dipertimbangkan investor untuk 
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memaksimalkan tingkat pengembalian yang diharapkan dan meminimalkan 

koefisien risiko [2]. Karena terdapat banyak jenis saham, sulit bagi investor untuk 

memilih saham-saham yang sebaiknya dialokasikan guna mendapatkan 

keuntungan maksimal dan minimalnya koefisien risiko. Investor mendapatkan 

keuntungan apabila investasi yang dilakukan memberikan manfaat yang lebih 

besar dari pengorbanannya [3]. Hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam 

membentuk portofolio saham. Salah satu cara untuk meminimalkan koefisien 

risiko adalah melakukan diversifikasi atau menyebar investasi dengan membentuk 

portofolio yang terdiri dari sejumlah saham. 

Teori dalam pemilihan portofolio modern yang dicetuskan pertama kali oleh [4] 

yang memandang pemilihan portofolio sebagai model optimisasi yang dikenal 

dengan model mean-variance, melibatkan dua fungsi tujuan diantaranya 

memaksimalkan expected return dan meminimalkan koefisien risiko. 

Selain itu, metode compromise programming sudah banyak digunakan dalam 

portofolio saham seperti pada [5]  membahas tentang compromise programming 

untuk pemilihan portofolio dan [6] tentang perbandingan nilai optimal portofolio 

saham menggunakan metode compromise programming dan menggunakan 

metode nadir compromise programming. Beberapa penelitian tersebut, 

menunjukkan bahwa metode compromise programming menghasilkan solusi yang 

optimal. 

Pada penelitian  ini dilakukan penerapan metode compromise programming dalam 

menyelesaikan masalah optimisasi multi objektif pada portofolio saham LQ-45 

untuk memaksimalkan expected return dan meminimalkan koefisien risiko secara 

bersamaan. Peneliti menggunakan studi kasus data saham pada indeks LQ-45 

periode Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020. Adanya penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam memilih portofolio saham yang 

optimal. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah yang diangkat 

penulispada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merumuskan model optimisasi multi objektif pada pemilihan 

portofolio saham LQ-45 periode Agustus 2018 sampai dengan Agustus. 

2020? 

2. Bagaimana penggunaan metode compromise programming dalam 

menyelesaikan masalah optimisasi multi objektif  untuk menentukan solusi 

kompromi pada portofolio saham LQ-45 periode Agustus 2018 sampai 

dengan Agustus 2020? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data yang digunakan merupakan data harian harga penutupan (closing 

price) 45 saham periode Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020, 

2. Penelitian ini menggunakan dua fungsi tujuan dengan asumsi bobot yang 

sama. Banyaknya saham yang dijadikan variabel keputusan dalam model 

optimisasi portofolio saham berjumlah sembilan saham. 

1.4 Tujuan 

“Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menentukan model optimisasi multi objektif pada pemilihan portofolio 

saham LQ-45 periode Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020, 

2. Menggunakan metode compromise programming dalam menyelesaikan 

masalah optimisasi multi objektif  untuk menentukan solusi kompromi pada 

portofolio saham LQ-45 periode Agustus 2018 sampai dengan Agustus 

2020. 
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1.5 Manfaat 

“Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Akademisi 

Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa baik dalam teoritis 

maupun aplikatif tentang optimisasi multi objektif metode compromise 

programming untuk portofolio saham. 

2. Bagi Umum  

a) Memberikan informasi tentang optimisasi program linear multi 

objektifmenggunakan metode compromise programming untuk  memilih. 

dan membentuk portofolio saham yang optimal. 

b) Memberikan masukan kepada investor dalam mengambil keputusan 

sebelum berinvestasi pada saham-saham yang terdaftar pada indeks LQ-45. 

1.6 Sistematika Penulisan 

“Untuk memudahkan penyelesaian dari laporan ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi serta 

sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang berbagai teori dan konsep berkaitan 

dengan program linear, metode simpleks, program linear multi objektif, dan 

metode compromise programming. 

3. Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang metode penelitian dan diagram 

alir metode penelitian. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi penyelesaian permasalahan dengan 

menggunakan program linear multi objektif metode compromise 

programming. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan dari pembahasan bab 

sebelumnya dan saran yang perlu disampaikan untuk penelitian selanjutnya. 
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