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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Investasi 

2.1.1 Pengertian Investasi 

Menurut Tandelilin (2010:2), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya adalah seorang investor 

membeli sejumlah saham saat ini dengan memperoleh keuntungan dari kenaikan 

harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai 

imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Menurut  

Reilly dan Brown (2012:4), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana 

yang tersedia sekarang untuk sumber daya lainnya pada periode waktu tertentu 

agar memperoleh pembayaran di masa yang akan datang sebagai imbalan atas (1) 

waktu yang telah digunakan untuk investasi (2) tingkat inflasi yang terjadi selama 

periode waktu tersebut (3) ketidakpastian atas pembayaran masa yang akan 

datang. Investor bisa seorang individu, pemerintah, pensiunan, ataupun 

perusahaan. 

2.1.2 Tujuan Investasi 

Menurut Tandelilin (2010:8), ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan 

investasi, antara lain: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih  layak di masa mendatang. 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang. 
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2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan 

perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko 

penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak 

melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang 

melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.   

2.1.3 Bentuk-Bentuk Investasi 

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: 

1. Investasi pada aset finansial. 

 Investasi pada aset-aset finansial dapat dilakukan di pasar uang, seperti 

sertifikat deposito, surat berharga, commercial paper, dan lainnya. Disamping 

itu, investasi dapat dilakukan juga di pasar modal, misalnya obligasi, saham, 

opsi, waran, dan lain-lain. 

2. Investasi pada aset riil. 

 Investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk pembelian aset produktif, 

pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan 

lainnya. 

2.1.4 Proses Keputusan Investasi 

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan 

yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan yang terbaik (Tandelilin, 

2010:12). Proses investasi meliputi lima tahap keputusan, yaitu: 

1. Penentuan  tujuan investasi. Tahap pertama adalah penentuan tujuan investasi 

yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-

beda tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. 
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2. Penentuan kebijakan investasi. Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan 

kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Pada tahap 

ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset (asset allocation 

decision). 

3. Pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten 

dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, 

yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. 

4. Pemilihan aset. Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah 

pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini 

memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam 

portofolio. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien. 

5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling 

akhir dari proses keputusan investasi. Meskipun demikian, adalah salah kaprah 

jika kita langsung mengatakan bahwa tahap ini  adalah tahap terakhir, karena 

sekali lagi proses investasi merupakan proses yang berkesinambungan dan 

terus-menerus. Artinya, proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari 

tahap pertama jika hasilnya kurang baik. 

2.2 Pasar Modal 

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian negara karena menjalankan 

dua fungsi sekaligus, yakni fungsi keuangan dan fungsi ekonomi. Dimaksud 

fungsi keuangan, pasar modal memberikan kesempatan dan kemungkinan 

memperoleh return bagi pemilik dana, berdasarkan dengan investasi yang dipilih. 

Sementara itu, pasar modal memiliki fungsi ekonomi dikarenakan pasar modal 

menyediakan fasilitas yang menjembatani dua kepentingan yang berbeda yaitu 

pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. 

Pasar modal mempertemukan antara pembeli dan penjual dengan risiko 

rugi ataupun untung. Dalam hal ini, pasar modal menyediakan sekuritas untuk 
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diperjualbelikan. Contoh sekuritas tersebut adalah obligasi, future, opsi, saham, 

dan lainnya. Tempat terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Oleh 

karena itu, bursa efek merupakan arti pasar modal secara fisik. 

2.3 Saham 

Saham (share atau stock) menyatakan kepemilikan suatu perusahaan (Bodie, 

Kane, Marcus, 2014:41). Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan 

bahwa pemilik kertas adalah perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

tersebut.  

 Perusahaan dalam prakteknya mengeluarkan dua jenis saham, yaitu saham 

biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). Saham biasa 

dikeluarkan oleh perusahaan jika hanya mengeluarkan satu kelas saham saja. 

Pemegan saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada 

manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan (Jogiyanto, 2015: 175). 

Sementara itu, saham preferen merupakan kelas yang berbeda dari saham biasa. 

Saham preferen mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham biasa. Hak-hak 

prioritas dari saham preferen yaitu hak atas dividen yan tetap dan hak terhadap 

aktiva jika terjadi likuidasi. Akan tetapi, saham preferen umumnya tidak 

mempunyai hak veto seperti yang dimiliki oleh saham biasa (Jogiyanto, 

2015:169). 

2.4 Portofolio Optimal 

Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian 

banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien (Tandelilin, 2010:157). 

Portofolio efisien adalah portofolio yang menyediakan return maksimal bagi 

investor dengan tingkat risiko tertentu atau portofolio yang menyediakan return 

tertentu dengan tingkat risiko yang minimal (Dwi, 2013:22). 

 Penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya dengan cara Markowitz, dengan aktiva bebas risiko, dan dengan cara 
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model indeks tunggal (single index model) (Jogiyanto, 2015:367). Hal ini 

berdasarkan teori-teori portofolio yang dikembangkan dari jurnal-jurnal terdahulu.    

Teori portofolio modern pertama kali diperkenalkan oleh Harry Markowitz 

dalam jurnalnya yang dipublikasikan pada Maret 1952 berjudul Portfolio 

Selection. Markowitz (1952:77) menyatakan bahwa proses pemilihan portofolio 

dibagi atas dua tahap. Tahap pertama adalah mengobservasi sekuritas yang akan 

dipilih. Tahap kedua adalah memilih sekuritas yang akan dimasukkan dalam 

portofolio yang dilandasi oleh keyakinan terhadap kinerja sekuritas tersebut di 

masa yang akan datang.  

Teori ini menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar untuk 

mengembangkan suatu rencana portofolio, diantaranya standar deviasi, expected 

return baik sekuritas maupun portofolio, dan korelasi antar return. Teori tersebut 

mempertimbangkan adanya unsur risiko dan return dalam setiap bentuk investasi, 

dan melakukan minimalisasi risiko dengan cara melakukan diversifikasi sekuritas. 

Diversifikasi pada jurnal Markowitz sangat perlu dilakukan dalam pembentukan 

portofolio karena dapat mengurangi tingkat risiko yang terjadi meskipun tidak 

dapat menghilangkan semua risiko. Investor menanamkan dananya untuk 

meningkatkan nilai kekayaan dengan risiko sekecil mungkin. Maka dari itu, 

investor perlu menanamkan modalnya pada berbagai aset ataupun sekuritas agar 

ketika investasi di salah satu aset atau sekuritas gagal, masih ada aset ataupun 

sekuritas yang lainnya. 

Perkembangan selanjutnya dari teori portofolio ini dilakukan oleh William 

F. Sharpe. William F. Sharpe mengembangkan teori baru sebagai penyederhanaan 

teori pendahulunya. Teori tersebut dikenal dengan nama Model Indeks Tunggal 

(Single Index Model) yang merupakan penyederhanaan Index Model yang telah 

dikembangkan oleh Markowitz. Model ini mengkaitkan adanya hubungan antara 

return setiap sekuritas dengan return indeks pasar. Model ini memberikan metode 

alternatif untuk menghitung varian dari suatu portofolio, yang lebih sederhana dan 

lebih mudah dihitung jika dibandingkan dengan metode perhitungan sebelumnya, 
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yaitu teori diversifikasi yang diciptakan oleh Markowitz. Pendekatan alternatif ini 

dapat digunakan untuk dasar menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan 

portofolio. Sebagaimana telah dirumuskan oleh Markowitz, yaitu menentukan 

efficient set dari suatu portofolio, maka dalam model indeks tunggal ini 

membutuhkan perhitungan lebih sedikit. 

2.5 Strategi Portofolio Saham 

Dalam pembentukan portofolio saham, investor dapat menggunakan dua strategi, 

yakni strategi aktif dan strategi pasif. Terdapat dua strategi yang bisa dilakukan 

investor dalam pembentukan portofolio saham, yaitu strategi aktif dan strategi 

pasif. Menurut Zalmi (2011:274-275), pada manajemen portofolio aktif sebagian 

besar dari waktu manajer investasi dicurahkan untuk pembentukan portofolio. 

Saham-saham dipilih secara subjektif dengan tata cara kompleks, mulai dari 

forecast dan analisis kondisi perekonomian, pasar uang, pasar modal dan industri 

perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Dalam portofolio pasif, pemilihan saham-

saham dilakukan secara objektid. Proporsi dan return saham-saham dalam 

portofolio dengan jelas, misalnya target return sesuai dengan return indeks 

tertentu. Portofolio dipegang untuk jangka waktu yang lebih panjang dan 

dimonitor secara berkala. 

 Menurut Tandelilin (2010), strategi aktif dan pasif memiliki cabang dan 

cara yang bisa dilakukan untuk menganalisisnya, strategi tersebut seperti yang 

dibahas sebagai berikut: 

2.5.1 Strategi Aktif 

Pada dasarnya semua innvestor menginginkan return yang setinggi-tingginya dari 

suatu investasi yang dilakukan. Dalam investasi portofolio saham dengan strategi 

aktif, berbagai cara akan dilakukan investor untuk memperoleh return yang  

sebanding atau melebihi return pasar.  
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 Mereka secara proaktif mencari informasi tambahan, meningkatkan 

kemampuan mereka dalam menganalisis informasi-informasi yang mempengaruhi 

kinerja saham, bahkan tidak jarang adayang berani membayar mahal untuk jasa 

konsultasi analis saham yang terbaik. 

Ada tiga strategi yang biasa dipakai investor dalam menggunakan strategi 

aktif portofolio saham, yaitu: 

 1. Pemilihan saham 

  Investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham 

terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return-risiko 

yang terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan 

dengan berdasar pada analisis fundamental guna mengetahui prospek 

saham tersebut di masa datang. 

 2. Rotasi sektor 

  Strategi ini dasarnya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada 

saham-saham di dalam negeri saja, strategi ini dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu: (1) melakukan investasi pada saham-saham yang 

bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus 

ekonomi di kemudian hari, (2) melakukan modifikasi atau perubahan 

terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang 

berbeda-beda, untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, 

pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. 

 3. Strategi momentum harga 

  Investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat, pada saat 

perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi 

investor melalui tindakan akan menjual atau membeli saham. 

2.5.2 Strategi Pasif 
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Dalam konsep pasar modal yang efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar 

efisien tidak akan ada satu investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di 

atas return pasar. Konsep tersebut menghasilkan strategi pasif dalam portofolio 

saham. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang 

terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Oleh 

karenanya investor tidak akan berusaha untuk secara aktif melakukan tindakan 

perdagangan saham yang bisa memberikan return abnormal. Strategi pasif bisa 

juga diartikan sebagai tindakan investor dalam membentuk portofolio saham yang 

merupakan implikasi kinerja indeks pasar. Dengan demikian tujuan strategi pasif  

adalah untuk mengikuti kinerja indeks pasar sedekat mungkin. 

 Ada dua strategi yang biasa diapakai dalam strategi pasif portofolio saham 

yaitu: 

 1. Strategi beli dan simpan 

  Dalam strategi ini, investor akan membeli sejumlah saham dan tetap 

memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Tujuan strategi beli dan 

simpan adalah untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan 

lainnya yang terlalu tinggi. 

 2. Strategi mengikuti indeks 

  Investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan sekuritas-

sekuritas sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Dengan 

kata lain, investor berharap akan memperoleh return yang sebanding 

dengan return pasar. 

2.6 LQ45 

Intensitas transaksi yang terjadi pada setiap sekuritas di pasar modal berbeda-

beda. Sebagian sekuritas memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan aktif 

diperdagangkan di pasar modal, namun sebagian sekuritas lainnya relatif sedikit 

frekuensi transaksi dan cenderung bersifat pasif. Hal ini menyebabkan 
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perkembangan dan tingkat likuiditas IHSG menjadi kurang mencerminkan kondisi 

nyata yang terjadi di bursa efek. Di Indonesia, persoalan terseebut dipecahkan 

dengan menggunakan indeks LQ45. Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham di BEI 

dengan likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, menguasai 

setidaknya hingga 70% dari kepemilikan modal saham di pasar dan nilai transaksi 

pada pasar biasa serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria pemilihan. 

 Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih ke 45 saham yang masuk 

dalam indeks LQ45, sebagai berikut: 

 1. Saham telah tercatat di BEI minimal tiga bulan masuk dalam urutan 50 

besar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi 

selama 12 bulan terakhir). 

 2. Kondisi keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhan perusahaan. 

 3. Jumlah hari transaksi pasar reguler. Urutan berdasarkan kapitalisasi 

pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir). 

 4. Kapitalisasi pasar saham pada periode tertentu. 

 Selain dari likuiditas dan faktor kapitalisasi pasar, pemilihan saham indeks 

LQ45 juga berdasarkan kondisi keuangan dan melihat prospek pertumbuhan dari 

perusahaan. 

 Indeks LQ45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. 

Hari dasar untuk perhitungannya adalah 13 Juli 1994 dengan nilai dasar 100. 

Kemudian bursa efek secara rutin memantau perkembangan kinerja masing-

masing ke-45 saham yang masuk dalam penghitungan indeks LQ45. Saham-

saham yang termasuk dalam LQ45 terus dipantau dan setiap enam bulan akan 

diadakan review (awal Februari dan Agustus). Jika terdapat saham yang sudah 

tidak masuk kriteria, maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi 

syarat. Pemilihan saham-saham LQ45 harus wajar. Oleh karena itu, BEI 
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mempunyai komite penasehat yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, 

Universitas, dan profesional di bidang pasar modal (Tandelilin, 2010). 

2.7 FBMKLCI 

FBMKLCI merupakan indeks yang termasuk di FTSE Bursa Malaysia Index 

Series Malaysia. Indeks FBMKLCI adalah salah satu indeks blue chip di Bursa 

Malaysia. Indeks tersebut terdiri dari 30 perusahaan yang memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan oleh FTSE dan Bursa Malaysia.  

 FBMKLCI akan dilakukan review secara periodik dan saham-saham 

perusahaan mana yang tetap atau keluar dari daftar 30 perusahaan yang memiliki 

kapitalisasi pasar paling besar. Dari penilaian kapitalisasi pasar secara penuh, 

saham yang berada di atas urutan ke 25 atau lebih tinggi akan tetap masuk dalam 

indeks FBMKLCI sedangkan diluar itu akan masuk dalam indeks FBM Mid 70. 

FBMKLCI akan diperbarui berdasarkan penilaian pada bulan Juni dan Desember 

dan akan diimplementasikan setelah hari jumat ketiga terakhir bulan Juni dan 

Desember. Saham dikeluarkan dari FBMKLCI jika kapitalisasi pasarnya di bawah 

urutan 36 dan seterusnya. 

 Indeks FBMKLCI diukur berdasarkan kapitalisasi pasar yang disesuaikan 

dengan free float (batas jumlah saham yang beredar di publik) dan lolos liquidity 

screens. Indeks tersebut menggambarkan sekitar 60%  dari pasar utama Bursa 

Malaysia.  

 2.8 Tingkat Pengembalian (Return) 

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa 

melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan 

salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan 

imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang 

dilakukannya (Tandelilin, 2010:102). 
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 Sumber-sumber return investasi terdiri dari capital gain dan dividend 

yield. Capital gain adalah selisih antara harga jual dan harga beli saham per 

lembari dibagi dengan harga beli, dan dividend yield adalah dividen per lembar 

dibagi dengan harga beli saham per lembar (Zalmi, 2011:4). 

 Return dapat berupa return realisasian (realized return) yang sudah terjadi 

atau return ekspektasian (expected return) yang belum terjadi tetapi yang 

diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return realisasian yang dihitung 

menggunakan data historis. Return reliasasian penting karena digunakan sebagai 

salah satu pengukur kinerja dari perusahaan (Jogiyanto, 2015:263). Sementara itu, 

return ekspektasian dihitung dengan metode nilai ekspektasian (expected value 

method) yaitu mengalikan masing-masing hasil masa depan (outcome) dengan 

probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua produk perkalian tersebut.  

2.9 Risiko 

Van Horne dan Wachowics, Jr. (1992) dalam Jogiyanto (2015:285) 

mendefinisikan risiko sebagai variabilitas return terhadap return yang diharapkan. 

Tandelilin (2010:103) menjelaskan bahwa risiko merupakan kemungkinan 

perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin 

besar perbedaanya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. 

 Pada umumnya orang menghindari risiko. Investasi berisiko tinggi akan 

diambil jika hasil yang akan diperoleh sebanding dengan risikonya. Investor yang 

menginginkan kepastian return akan memilih investasi berisiko rendah atau tidak 

berisiko seperti deposito dan obligasi pemerintah karena return-nya sudah pasti. 

(Zalmi, 2011:19-20). Menurut Zalmi (2011), berbagai literatur menulis berbagai 

sumber risiko, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Interest rate risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga 

tabungan dan tingkat bunga pinjaman. Misalnya tingkat bunga mengalami 

kenaikan, perubahan tersebut akan memengaruhi pilihan investasi dalam 

saham, obligasi, dan deposito. 
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2. Market risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh gejolak (variability) return 

suatu investasi sebagai akibat dari fluktuasi transaksi di pasar keseluruhan. 

Market risk disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang bersifat menyeluruh 

yang memengaruhi kegiatan pasar secara umum, seperti resesi, peperangan, 

perubahan struktur perekonomian, dan perubahan selera konsumen. Akibatnya, 

return saham-saham yang terkait dengan perubahan faktor-faktor juga akan 

terpengaruh. 

3. Inflation risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya daya beli 

masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga barang-barang secara umum. 

Maka dari itu, jika bank menaikkan tingkat bunga tabungan, maka investasi 

dalam saham jadi kurang menarik. 

4. Business risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh tantangan bisnis yang dihadapi 

perusahaan makin berat, baik akibat tingkat persaingan yang makin ketat, 

perubahan pemerintah, maupun claim dari masyarakat terhadap perusahaan 

karena merusak lingkungan. Hal ini bisa memengaruhi harga saham suatu 

perusahaan jatuh. 

5. Financial risk, yaitu risiko keuangan yang berkaitan dengan struktur mdoal 

yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai utang besar mempunyai risiko yang juga besar di mata pemegang 

sahamnya karena sebagian besar laba operasi perusahaan akan digunakan 

untuk membayar biaya bunga pinjaman tersebut. 

6. Liquidity risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kesulitan untuk mencairkan 

portofolio atau menjual saham karena tidak ada yang membeli saham tersebut. 

Liquidity risk juga terkait dengan kondisi perusahaan yang mengeluarkan 

saham tersebut. Misalnya perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan 

atau perusahaan dinilai terlalu kecil dan tidak menarik sehingga tidak ada 

investor yang bersedia membeli saham perusahaan tersebut. 
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7. Exchange rate risk atau currency risk. Bagi investor yang melaukan investasi 

di berbagai negara dengan berbagai mata uang, perubahan nilai tukar mata 

uang akan menjadi faktor penyebab real return lebih kecil daripada expected 

return. 

8. Country risk, risiko yang berkaitan dengan investasi lintas negara yang 

disebabkan oleh kondisi politik, keamanan, dan stabilitas perekonomian negara 

tersebut. Semakin tidak stabil keamanan, politik, dan perekonomian suatu 

negara, semakin tinggi risiko berinvestasi di negara tersebut karena return 

investasi jadi semakin tidak pasti sehingga kompensasi atas return yang 

dituntut atas suatu investasi semakin tinggi.  


