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ABSTRACT 

 

 The failure of the investors in forming an optimal portfolio is because investors 
generally get too much or too little information, so that investors could not retrieve the 
most relevant and most needed for making a set of portfolios and for analyzing long-term 
prospects. The concept of diversification is a way that can be done to solve this problem, 
diversification provides the most relevant piece of information that can be used to 
measure the uncertainty of investment risk by using a variant of the return. The variance 
of measurement results can then be used as a basis for analyzing stocks that may be 
selected to form a series of portfolios that can provide an optimal return. The purpose of 
the study is how the optimum composition of the portfolio containing stocks of the index 
of banking shares LQ45 year 2009 by using the Markowitz model. 

 Calculation and analysis to find the optimum combination of stock portfolios of 
the banking sector are conducted by using solver in Microsoft Excel, to calculate the 
return, standard deviation of stock, stock correlation, covariance stock, variance 
portfolio, portfolio return and standard deviation. 

 The optimum portfolio can be formed from six share of the banking sector 
included in the LQ45 index using the Markowitz model which has a high standard 
deviation of 11.0% with a rate of return of 5.00%. Containing BBCA 50.2% shares, 
BBRI 33.8% shares, BDMN 9.8% shares and 6.2% shares of BMRI. 

 

Keywords: optimal portfolio, Markowitz model, stocks 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Investasi merupakan sebah cara alternatif yang dapat digunakan untuk  

meningkatkan nilai aset di masa yang akan datang. Investasi itu sendiri digolongkan 

dalam dua jenis yaitu investasi pada real asset dan investasi pada financial asset. 

Investasi pada real asset dapat dilakukan dengan membeli peralatan pendirian pabrik, 

perbaikan mesin pabrik, dll. Adapun investasi pada financial asset (instrumen keuangan) 

dapat dilakukan pada pasar modal maupun pasar uang. Kedua pasar ini memiliki 

karakter yang berbeda, pasar modal adalah tempat yang mempertemukan pihak yang 

menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. 

Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman jangka 

pendek (Siamat:2004). 

 Dalam melakukan investasi, seorang investor juga memiliki beberapa karakter 

yaitu investor yang memiliki karakter menghindari risiko (risk averse) dan ada yang 

menyukai risiko (risk taker). Pasar modal menjanjikan tingkat return yang tinggi dapat 

diraih apabila investor dapat mendeteksi serta menganalisa risiko yang mungkin 

dihadapi. Di samping itu, tujuan investor juga dapat digolongkan dalam dua tipe yaitu 

investor yang memaksimalisasi pendapatan (max return) dan investor yang memilih 

untuk meminimalisasi risiko (min risk) dengan melakukan difersifikasi dalam investasi.  

 Diversifikasi dapat dilakukan melalui pembentukan portofolio yang tepat. 

Pembentukan portofolio ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan seperti yang 

diinginkan para investor. Pendapatan bisa digolongkan menjadi dua jenis pendapatan 
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yaitu dalam bentuk capital gain atau dalam bentuk yield, maka dari itu dibutuhkan 

analisis yang tepat untuk bisa memprediksi tingkat pendapatan yang diterima investor 

dengan membandingkan juga risiko yang dihadapi. 

 Untuk membantu para investor untuk menemukan komposisi portofolio yang 

tepat dibutuhkan suatu model perhitungan. Terdapat beberapa metode analisis portofolio 

optimum yang ada seperti model Markowitz, model single index, dan juga model 

CAPM.  

 Melalui konsep diversifikasi (dengan pembentukan portofolio saham yang 

optimal), investor dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari investasi 

dengan tingkat risiko tertentu atau berusaha meminimalkan risiko untuk sasaran tingkat 

keuntungan tertentu. Di tahun 1952, Markowitz mengembangkan suatu bentuk 

diversifikasi yang efisien. Ukuran yang dipakai dalam portofolio Markowitz adalah 

koefisien korelasi. Koefisien korelasi positip menunjukkan bahwa kedua asset bergerak 

searah, sedang koefisien korelasi negatip menunjukkan bahwa kedua asset bergerak 

berlawanan. 

 Menurut Markowitz, portofolio yang maksimal adalah dengan 

mengkombinasikan beberapa aset yang koefisien korelasi-nya kurang dari positif, 

disamping itu, apabila ada dua surat berharga yang return-nya sama tetapi resikonya 

berbeda, maka dipilih yang risiko rendah. Kumpulan portofolio efisien Markowitz 

terletak pada garis batas (efficient frontier) serangkaian portofolio yang memiliki 

pengembalian maksimal untuk tingkat pengembalian tertentu. Inti dari efficient frontier 

Markowitz adalah bagaimana mengalokasikan dana ke masing-masing saham dalam 

portofolio untuk mencari titik maksimal portofolio. 
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 Single Index Model (SIM) memberikan sebuah alternatif analisis varian yang 

lebih mudah jika dibandingkan dengan analisis model markowitz, lewat SIM, kita dapat 

menentukan efficient set portofolio dengan kalkulasi yang lebih mudah, karena SIM 

menyederhanakan jumlah dan jenis input (data), serta prosedur analisis untuk 

menentukan portfolio yang optimal. SIM mengasumsikan bahwa korelasi return masing-

masing sekuritas terjadi karena adanya respon sekuritas tersebut terhadap perubahan 

indeks tertentu (seperti IHSG). 

 Penggunaan model indeks tunggal memerlukan penaksiran beta dari saham-

saham yang akan dimasukkan ke dalam portfolio dan dalam menentukan beta, kita dapat 

menggunakan sebuah judgement, beta historis untuk menghitung beta waktu lalu. Beta 

historis memberikan informasi yang berguna tentang beta di masa yang akan datang 

karena itu seringkali para analis menggunakan beta historis sebelum mereka 

menggunakan judgement untuk memperkirakan beta. 

 Di tahun 1965, Sharpe menyempurnakan model portofolio Markowitz ditambah 

dengan asumsi adanya tingkat bebas risiko, investasi bisa dipecah-pecah dalam bentuk 

yang sekecil mungkin, adanya kebebasan short sales semua aktiva bisa diperjual belikan. 

Dengan demikian maka portofolio yang efisien suatu garis pasar modal (capital market 

line) yang intersepnya adalah tingkat bebas risiko (risk free). Untuk mengambarkan 

trade-off antara risiko dan return untuk seluruh surat berharga, baik yang efisien maupun 

yang tidak, maka ukuran yang dipakai bukanlah varian, tetapi adalah risiko 

sistematisnya. Hubungan antara risiko sistematis dengan return tersebut apabila 

digambarkan dalam suatu model akan membentuk Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). 
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 Oleh karena itu dari berbagai metode analisis portofolio optimum, penulis ingin 

mencoba menganalisis bagaimana menentukan portofolio optimal pada saham-saham 

perbankan yang listing di BEI pada tahun 2009 dengan menggunakan salah satu model 

analisis yaitu model Markowitz. Model analisis Markowitz tergolong lebih mudah untuk 

dipahami karena menggunakan penghitungan statistik. 

 Pemilihan sektor perbankan seperti yang di ketahui memiliki prospek kedepan 

yang baik ditambah lagi dalam era globalisasi sekarang ini, bank-bank berlomba 

memberikan kualitas pelayanan untuk dapat bersaing dengan bank-bank lain dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik 

untuk meneliti portofolio optimum, dengan judul ‘ANALISIS PORTOFOLIO 

OPTIMUM MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ PADA SAHAM SEKTOR 

PERBANKAN TAHUN 2009’.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Kegagalan para investor dalam membentuk portofolio yang optimal pada 

umumnya disebabkan karena investor mendapatkan informasi yang terlalu banyak atau  

informasi yang terlalu sedikit, sehingga investor tidak bisa mengambil informasi yang 

paling relevan dan paling dibutuhkan dalam membuat seperangkat portofolio dan 

menganalisis prospek jangka panjangnya. 

 Konsep diversifikasi merupakan suatu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, diversifikasi memberikan sebuah informasi yang paling relevan 

yang bisa digunakan untuk mengukur ketidakpastian risiko investasi dengan 

menggunakan varian dari return. Hasil pengukuran varian tersebut nantinya dapat 
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digunakan sebagai dasar untuk menganalisis saham-saham yang dapat dipilih untuk 

membentuk rangkaian portofolio yang bisa memberikan return yang optimal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Penelitian difokuskan pada saham-saham perbankan yang terdaftar pada LQ45 

pada tahun 2009. Penelitian dilakukan dengan melihat pergerakan saham-saham tersebut 

selama tahun 2009 dan menganalisisnya menggunakan metode atau model Markowitz 

dengan asumsi bahwa investor memiliki tipe risk averse. Model Markowitz menganalisa 

menggunakan kurva efficient frontier untuk melihat hubungan antara expected return dan 

risiko portofolio. Selain itu dengan menggabungkannya dengan kurva Capital Market 

Line (CML) untuk mendapatkan portofolio yang opmimum hasil dari menggabungkan 

aset berisiko dan aset tidak berisiko.   

 

1.4 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dijelaskan 

sebelumnya peneliti menemukan masalah penelitian, yaitu bagaimana mendapatkan 

portofolio yang optimum dari saham sektor perbankan dengan menggunakan model 

Markowitz?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana 

komposisi dari portofolio saham optimum yang berisi saham perbankan dari index LQ45 

tahun 2009 dengan menggunakan model Markowitz.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah: 

• Bagi praktisi  

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan solusi komposisi 

pembentukan portofolio saham perbankan yang efisien dan optimal bagi investor 

baik individu ataupun level korporasi di masa yang akan datang serta 

memberikan return yang lebih tinggi dan mengembangkan dana investasi di 

pasar modal.  

• Bagi akedemisi 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan bahan 

kepustakaan bidang manajemen keuangan dan investasi pasar modal, sebagai 

bahan kajian untuk penelitian yang ingin dilakukan selanjutnya, dan untuk 

menarik minat pembaca untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini 

pada penelitian selanjutnya. 

• Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas 

pengetahuan penulis, terutama dalam bidang manajemen investasi. 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

 Skripsi ini dibagi kedalam lima bab. 
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 Bab 1 PENDAHALUAN  

  Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang akan diteliti,  

  identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah,  

  tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang 

  akan dilakukan.  

 Bab 2 LANDASAN TEORITIS  

  Bab ini menjelaskan uraian dari konsep-konsep atau teori-teori yang 

  berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini dan kerangka 

  pemikiran. 

 Bab 3  METODOLOGI PENELITIAN  

  Bab ini berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, metode  

  pengumpulan  data dan metode analisis data yang dipakai.  

 Bab 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini menjelaskan gambaran umum dari objek yang ingin diteliti dan 

  analisis mengenai hasil penelitian.  

 Bab 5 KESIMPULAN dan SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh setelah penelitian 

  selesai  dilakukan. Disamping itu juga berisi saran-saran sehingga menjadi 

  bahan pemikiran bagi para pembaca yang ingin mengembangkannya.  

 Selain berisi bab-bab utama di atas, skripsi ini juga dilengkapi dengan Kata 

Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka merupakan teori-teori yang dipakai sebagai dasar dari 

penelitian ini.  

 

2.1.1 Investasi 

2.1.1.1 Pengertian Investasi dan Tujuan Investasi 

 Pengertian investasi menurut para ahli mungkn bisa saja berbeda, mereka 

memiliki pendapat masing-masing mengenai pengertian investasi itu sendiri. Di bawah 

ini adalah beberapa contoh pengertian dari investasi. 

1. Menurut Jones (2007:3) “The commitment of funds to one or more assets that will 

be held over some future time period”. 

2. Bank Indonesia mendefinisikan investasi sebagai tindakan penanaman modal, 

biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian 

saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. 

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Investasi adalah penanaman uang atau 

modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. 

 Secara umum latar belakang mengapa seorang investor ingin berinvestasi adalah 

untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Jones (2007:4) tujuan investasi adalah untuk 
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mencari uang dan meningkatkan kemakmuran di masa sekarang dan masa yang akan 

datang.  

 

2.1.1.2 Aset Investasi 

 Aset-aset yang dapat diinvestasikan dapat digolongkan menjadi dua jenis, aset riil 

dan aset finansial. 

 

2.1.1.2.1 Aset Riil 

 Menurut Jones (2004:4) aset riil adalah jenis-jenis aset yang sifatnya tangible 

asset atau aset nyata. Contohnya seperti emas, rumah, mesin, dan kendaraan bermotor. 

Biasanya aset-aset riil memiliki sifat agak sulit untuk diperjualbelikan. 

 

2.1.1.2.2 Aset Finansial 

 Jones (2004:3) menerangkan aset finansial adalah surat klaim pada beberapa 

penerbit seperti pemerintah atau suatu korporasi. Aset finansial bisa di sebut juga aset-

aset keuangan yang terdiri dari instrumen-instrumen keuangan. Aset finansial sendiri 

lebih mudah untuk diperjualbelikan karena tergolong aset yang likuid. Menurut 

instrumennya aset fiansial dapat dibedakan lagi menjadi tiga yaitu money market, capital 

market, dan foreign exchange. 
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2.1.1.2.2.1 Money Market 

 Money market atau pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana 

pengalokasian dan pinjaman jangka pendek. Pasar uang pada prinsipnya merupakan 

sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan nonkeuangan 

dan peserta-peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya 

maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan dananya (Siamat, 

2004:205). 

 

2.1.1.2.2.2 Capital Market 

 Sedangkan capital market atau pasar modal menurut Siamat (2004:249) dalam 

arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisir di mana efek-efek diperdagangkan 

yang disebut Bursa Efek. Bursa Efek dalah suatu sistem yang terorganisir yang 

mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara langsung ataupun 

melalui wakil-wakilnya. Fungsi Bursa Efek adalah untuk menjaga kontinuitas pasar dan 

menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran.  

 

2.1.1.2.2.3 Foreign Market 

 Foreign market atau pasar valas adalah pasar yang terorganisir yang 

mempertemukan penjual dan pembeli valas. Tujuannya antara lain adalah untuk 

mempertahankan nilai tukar melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Di samping 

itu juga para investor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sifat pasar ini yang 

fluktuatif sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang 

ditetapkan.   
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2.1.1.3 Return dan Risiko Investasi 

 Dalam investasi dalam hal ini dikhususkan pada pasar modal return dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu capital gain dan yield (Bayumashudi, 2006). 

a. Capital gain 

 Capital gain adalah selisih dari perbedaan harga pada saat pembelian surat 

berharga dan pada saat penjualan surat berharga yang sama sehingga akan menghasilkan 

keuntungan. 

b. Yield 

 Yield adalah pendapatan yang diterima selama menahan surat berharga tersebut. 

 Selain return, dalam investasi juga memperhitungkan risiko. Risiko adalah 

kemungkinan dari suatu kejadian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga 

pada dikelola yaitu bisa dengan diversifikasi dan aversi risiko investor. 

a. Diversifikasi 

 Apabila kita membahas mengenai diversifikasi tentunya kita akan mengaitkannya 

kepada diversifikasi risiko. Bank Indonesia dalam kamus Bank Indonesia 

mendefinisikan diversifikasi risiko sebagai penanaman modal dari berbagai jenis 

investasi dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan risiko yang akan dihadapi (risk 

diversification). 

b. Aversi risiko investor 

 Seorang investor yang satu dengan yang lainnya memiliki penilaian berbeda 

mengenai risiko. Buat sebagian dari mereka, risiko itu merupakan hal yang harus 
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dihindari sedangkan bagi sebaian lagi risiko merupakan sesuatu yang harus dihadapi 

sebagai konsekuensi untuk mendapatkan return yang tinggi pula. 

 Bayumashudi (2006) menggolongkan tipe-tipe investor menjadi beberapa 

berdasarkan profil risiko dalam berinvestasi. 

1. Defensive 

 Investor dengan tipe defensive, investor ini berusaha untuk mendapatkan 

 keuntungan  dan menghindari resiko sekecil apapun dari investasi yang 

 dilakukan. Investor tipe ini tidak mempunyai keyakinan yang cukup dalam 

 hal spekulasi, dan lebih memilih untuk menunggu saat-saat yang tepat dalam 

 berinvestasi agar investasi yang dilakukan terbebas dari resiko. 

2. Conservative 

 Investor dengan tipe conservative, biasanya berinvestasi untuk meningkatkan 

 kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi yang cukup panjang, 

 misalnya, untuk pendidikan perguruan tinggi anak atau biaya hidup di hari tua. 

 Investor tipe ini memiliki kecenderungan menanam investasi dengan keuntungan 

 (yield) yang layak saja dan tidak memiliki resiko besar, karena filosofi investasi 

 mereka untuk menghindari resiko. Walaupun investor conservative sering 

 berinvestasi, investor ini umumnya mengalokasikan sedikit waktu untuk 

 menganalisis dan mempelajari portofolio investasinya. 

3. Balanced 

 Investor dengan tipe balanced, merupakan tipe investor yang menginginkan 

 resiko  menengah. Investor tipe ini selalu mencari proporsi yang seimbang antara 

 resiko  yang dimungkinkan terjadi dengan pendapatan yang dapat diraih. Tipikal 
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 investor ini  bahwa mereka akan selalu berhati-hati dalam memilih jenis 

 investasi, dan hanya  investasi yang proporsional antara resiko dan penghasilan 

 yang bisa diperoleh yang akan dipilih. 

4. Moderately aggressive 

 Moderately aggressive, merupakan tipe investor yang tenang atau tidak ekstrim 

 dalam menghadapi resiko. Investor ini cenderung memikirkan kemungkinan 

 terjadinya resiko dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, 

 investor dengan tipe moderately aggressive selalu tenang dalam mengambil 

 keputusan investasi karena keputusan yang ditetapkan sudah dipikirkan 

 sebelumnya. 

5. Aggressive 

 Investor aggressive, atau biasa disebut 'pemain', adalah kebalikan dari investor 

 conservative. Mereka sangat teliti dalam menganalisis portofolio yang dimiliki. 

 Semakin banyak angka-angka dan fakta yang bisa dianalisa adalah semakin baik. 

 Investor tipe ini umumnya berinvestasi dengan rentang waktu relatif pendek 

 karena  mengharapkan adanya keuntungan yang besar dalam waktu singkat. 

 Walaupun tidak berharap untuk merugi, namun setiap investor aggressive 

 menyadari bahwa kerugian adalah bagian dari permainan. 

 

2.1.1.4 Strategi Investasi 

 Dalam investasi saham terdapat beberapa strategi yang dipakai para investor 

untuk bertransaksi di pasar modal, menurut Bayumashudi (2006) strategi investasi dapat 

dibedakan menjadi strategi pasif dan strategi aktif. 
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a. Strategi pasif 

 Strategi pasif adalah strategi dimana pasar yang efisien yang akan mengelola 

saham itu sendiri. Biasanya strategi ini disebut strategi buy and hold, yaitu investor yang 

menerapkan strategi ini hanya akan sebatas membeli dan menahan saham yang 

dimilikinya, sehingga pendapatannya hanya sebatas yield dari saham itu sendiri. 

b. Strategi aktif 

 Strategi aktif adalah strategi yang dipakai investor yang sangat memanfaatkan 

fluktuasi nilai saham yang ada ditambah dengan informasi-informasi yang tersedia, 

sehingga dapat memprediksi dengan baik dan membentuk portofolio yang lebih baik. 

Strategi ini biasa disebut juga strategi buy and sell, yaitu saham yang dimiliki akan 

terlihat aktif untuk diperjualbelikan kembali dengan tujuan untuk mendapatkan spread 

dari harga sahamnya yang merupakan keuntungan yang diperoleh investor .  

 

2.1.2 Saham 

2.1.2.1 Pengertian Saham 

 Siamat (2004:268) mendefinisikan saham atau stocks sebagai suatu surat bukti 

kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Saham merupakan salah satu 

instrumen pasar keuangan yang paling populer. Perusahaan memutuskan untuk 

menerbitkan saham untuk mendanai usahanya. Pada sisi yang lain, saham merupakan 

instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan 

tingkat keuntungan yang menarik. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki 
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klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

 

2.1.2.2 Jenis Saham 

 Jenis saham yang diperdagangkan ada dua macam, common stocks dan preferred 

stocks (Bayumashudi, 2006). 

a. Common stocks 

 Pemegang saham jenis ini mewakili kepemilikan di perusahaan sebesar modal 

yang ditanamkan. Keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham ini berupa dividen 

yang berasal dari keuntungan perusahaan. Pemegang saham ini tidak memiliki jaminan 

pasti atas return yang dihasilkan perusahaan.  

 Karakteristik lain dari common stock atau saham biasa, selain klaim atas aset 

perusahaan paling rendah dibandingkan dengan komponen perusahaan yang lain, juga 

tidak adanya maturity date atau tanggal jatuh tempo. 

 Dapat disimpulkan Common stocks atau saham biasa memiliki karakteristik 

sebagai berikut. 

1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

2. Memiliki hak suara (one share one vote). 

3. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan 

setelah semua kewajiban perushaan dilunasi. 
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b. Preferred stocks  

 Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, 

karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa 

tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Serupa saham biasa karena 

mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di 

atas lembaran saham tersebut. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas 

laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan 

memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa. 

 Preferred stocks atau saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. 

2. Tidak memiliki hak suara. 

3. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan 

pengurus. 

4. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu 

setelah kreditor apabila perusahaan dilikuidasi. 

5. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di 

samping penghasilan yang diterima secara tepat. 

 

2.1.2.3 Return Saham 

 Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau 

memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain. 
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a. Dividen 

 Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan 

berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin 

mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam 

kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada pada 

periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. 

 Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada 

setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah 

tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada 

setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang 

dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham 

tersebut. 

b. Capital gain 

 Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain 

terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya 

Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya 

dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital 

gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.  

 

2.1.2.4 Risiko Saham 

 Sebagai instrument investasi, saham memiliki risiko, antara lain capital loss dan 

risiko likuidasi (Bayumashudi, 2006). 
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a. Capital loss 

 Merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi investor menjual 

saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga 

Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan 

hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Harga saham yang mengalami penurunan akan 

berakibat kerugian bagi investor sebesar Rp 600,- per saham. 

b. Risiko likuidasi 

 Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau 

perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham 

mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari 

hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan 

kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada 

seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka 

pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut.  

c. Systematic risk dan unsystematic risk 

 Risiko menurut Jones (2007:219) dibedakan menjadi risiko sistematis dan risiko 

nonsistematis. Risiko sistematis adalah jenis-jenis risiko yang tidak bisa dihindari atau 

tidak dapat dihindari yang berasal dari faktor-faktor makro yang. Contohnya adalah 

inflasi, risiko tingkat bunga, dan risiko pada saat resesi ekonomi. 

 Unsystematic risk atau risiko non sistematis adalah risiko yang terkait dengan 

pergerakan pasar secara umum ataupun risiko yang terkait dengan variable makro. Oleh 

karena itu, risiko non sistematis yang dihadapi tiap perusahaan berbeda dengan risiko 

non sistematis yang dihadapi perusahaan lainnya. Risiko non sistematis merupakan 

risiko yang terjadi karena faktor unik dar sebuah perusahaan sehingga seringkali disebut 
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dengan unique risk. Risiko ini merupakan diversifiable risk sehingga pengurangan risiko 

ini dapat dilakukan dengan cara membentuk sebuah portofolio aset. Contoh risiko non 

sistematis adalah bencana alam, pemogokan tenaga kerja, dan lain-lain sejenisnya. 

 

2.1.2.5 Analisis Saham 

 Terdapat beberapa metode analisis saham yang bisa dilakukan oleh investor, 

namun yang biasa dipakai adalah jenis analisis fundamental dan analisis teknikal. 

Menurut Tryfino (2009:8) analisis fundamental adalah metode analisis berdasarkan 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

saham yang dibeli merupakan saham perusahaan yang berkinerja baik. Dengan begitu 

perusahaan memiliki ekspektasi yang positif terhadap pertumbuhan harga sahamnya. 

Analisis fundamental juga digunakan untuk menganalisis tingkat kewajaran harga suatu 

saham.  

 Adapun analisis teknikal adalah metode analisis berdasarkan pergerakan harga 

saham sesuai dengan kemungkinan teknis dan historis data statistik pergerakannya pada 

jangka waktu tertentu. Analisis teknikal adalah penunjang dari analisis fundamental. 

Maksudnya adalah dalam membeli/menjual saham, investor sebaiknya melakukan 

analisis fundamental terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui saham yang akan 

dibeli berkinerja baik atau tidak selanjutnya dengan menggunakan analisis teknikal 

dengan melihat tren arah pergerakan harga saham tersebut.   
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2.1.3 Portofolio 

2.1.3.1 Pengertian Portofolio 

 Dalam dunia keuangan, "portofolio" digunakan untuk menyebutkan kumpulan 

investasi yang dimiliki oleh institusi ataupun perorangan. Memiliki portofolio seringkali 

merupakan suatu bagian dari investasi dan strategi manajemen risiko yang disebut 

diversifikasi. Dalam mengelola aset investasi ini, investor perlu memiliki dan 

mengkombinasikan dalam suatu komposisi dan dengan porsi tertentu sehingga dapat 

mencapai titik yang paling optimum antara risk and return (trade off risk and return).  

 

2.1.3.2 Aset Portofolio 

 Aset dalam portofolio tidak seluruhnya adalah sama. Perlu adanya diversifikasi 

seperti yang sudah dibahas di atas, sehingga diperlukannya adanya pembentukan 

portofolio yang baik. Sebaiknya portofolio itu terdiri dari aset yang bebas risiko dan aset 

yang berisiko. 

 

2.1.3.2.1 Aset Bebas Risiko 

 Aset bebas risiko adalah aset-aset yang memiliki tingkat risiko yang sangat 

rendah. Contohnya adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dikatakan bebas risiko 

karena sepenuhnya dijamin oleh negara. Namun dengan keuntungannya yang bebas 

risiko aset jenis ini tidak menghasilkan tingkat pendapatan yang besar seperti aset yang 

lainnya. 
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2.1.3.2.2 Aset Berisiko 

 Aset berisiko adalah aset-aset yang memiliki tingkat risiko tertentu. Contohnya 

adalah saham, obligasi, dan lainnya. Aset-aset ini berisiko karena memiliki risiko-risiko 

yang ditanggung oleh para pemegangnya. Salah satunya adalah risiko fluktuasi harganya. 

Fluktuasinya nilai harga merupakan risiko yang ada namun bisa juga sebagai keuntungan 

apabila para investornya ingin mencari keuntungan dari spread harganya. Sehingga 

diperlukan analisis dan peramalan yang baik untuk mempelajari aset berisiko ini. 

 

2.1.3.3 Reksa dana 

 Menurut Kamus Bank Indonesia reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam 

portfolio efek. Keuntungan yang diperoleh berupa kenaikan nilai investasi masyarakat 

pemodal seiring dengan berjalannya waktu periode investasi. 

Jenis-jenis reksa dana: 

1. Reksa dana pasar uang 

Reksa dana yang menempatkan 100% dananya, dalam instrumen pasar uang, 

seperti deposito, SBI, atau obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 

tahun. 

2. Reksa dana pendapatan tetap 

Reksa dana yang menempatkan minimum 80% dari dananya dalam instrumen 

obligasi. 

3. Reksa dana campuran 

Reksa dana yang menempatkan dananya, dalam instrumen pasar uang atau 

obligasi, atau saham dengan komposisi yang fleksibel. 
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4. Reksa dana saham 

Reksa dana yang menempatkan minimum 80% dari dananya dalam instrumen 

saham. 

5. Reksa dana terproteksi 

Reksa dana yang menempatkan sebagian besar dananya dalam instrumen obligasi 

sedemikian rupa dapat memberikan perlindungan atas nilai awal investasi pada 

saat jatuh temponya. 

Karakter reksa dana: 

• Pasar uang 

1. Relatif lebih aman dibandingkan jenis reksa dana lainnya. 

2. Bersifat likuid atau mudah dicairkan. 

3. Investasi jangka pendek. 

4. Mempunyai potensi keuntungan sedikit lebih tinggi dari deposito. 

• Pendapatan tetap 

1. Mempunyai potensi keuntungan lebih tinggi dari reksa dana pasar uang. 

2. Investasi jangka menengah. 

• Campuran 

1. Mempunyai potensi keuntungan yang cukup tinggi. 

2. Investasi jangka menengah sampai panjang. 

• Saham  

1. Mempunyai potensi keuntungan paling tinggi, namun mempunyai risiko 

yang lebih tinggi dibanding reksa dana lainnya. 

2. Investasi jangka panjang. 
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• Terproteksi 

1. Perlindungan 100% pada nilai pokok investasi, jika dicairkan sesuai 

dengan jangka waktu yang ditentukan. 

2. Mempunyai potensi keuntungan sebesar tingkat bunga portofolio obligasi. 

 Keuntungan reksa dana adalah biaya yang relatif rendah, cocok untuk pemodal 

pemula dan investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar, serta tidak 

terlalu menguasai teknik-teknik portofolio dan yang terakhir reksa dana dikelola oleh 

manajer investasi yang professional.  

 Reksa dana juga memiliki risiko yaitu reksa dana dapat memberikan keuntungan 

apabila portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi memberikan hasil sesuai 

dengan yang diharapkan, namun jika portofolio efek tersebut mengalami kerugian maka 

reksa dana juga bisa mengalami kerugian. 

 

2.1.3.4 Return Portofolio 

 Return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi 

untuk masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Seperti pada rumus 

di bawah ini. 

 𝑅𝑅𝑅𝑅 = ∑ (𝑤𝑤𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

 Dengan catatan: Rp  :return realisasi portofolio 

    wi  :bobot sekuritas i terhadap seluruh sekuritas dalam 

     portofolio 

    Ri  :return realisasi sekuritas ke i 
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Return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi dari 

masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio. Seperti pada rumus di bawah ini. 

 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖) = ∑ (𝑤𝑤𝑖𝑖 .𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖))𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

 Dengan catatan: E(Rp) :return ekspektasi portofolio 

    wi     :bobot sekuritas i terhadap seluruh sekuritas dalam 

     portofolio 

    E(Ri) : return ekspektasi sekuritas ke i 

 

2.1.3.5 Risiko Portofolio 

 Konsep risiko portofolio pertama kali diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz 

(1950). Menurut Markowitz secara umum risiko portofolio dapat dikurangi dengan 

menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam portofolio dengan syarat bahwa  

return masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna  

 Dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu : 

1. Varians setiap sekuritas 

2. Kovarians antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya 

3. Bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas 

 Untuk menghitung risiko portofolio yang terdiri dari 2 sekuritas, kita bisa 

menghitung standar deviasi return kedua sekuritas tersebut 

 σp = [WA
2 σA

2 + WB
2 σB

2 + 2(WA ) (WB ) (ρAB)  σA  σB]1/2 

 Dengan catatan: σp  :standar deviasi portofolio 

    WA  :bobot portofolio pada asset A 
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    WB :bobot portofolio pada asset B 

    ρAB  :koefisien korelasi asset A dan B 

ukuran yang dipakai adalah varians return n sekuritas yang ada dalam portofolio 

 σp
2 = 
∑ ∑∑
= = =

+
n

i

n

i

n

j
ijjiii WWW

1 1 1

22 σσ
  

 Dengan catatan: σp
2   :varians return portofolio 

    σi
2    :varians return sekuritas i 

    σij     :kovarians antara return sekuritas I dan j 

    Wi    :bobot atau porsi dana yang diinvestasikan pada 

     sekuritas i 

   
∑∑
= =

n

i

n

j1 1 :tanda penjumlahan ganda, berarti angka n2 akan 

ditambahkan  secara bersamaan (semua nilai pasangan i dan j yang mungkin 

dipasangkan) 

 

2.1.3.6 Preferensi Investor 

 Apabila kita membahas mengenai preferensi investor tentunya terlebih dahulu 

kita harus mengetahui mengenai model utilitas dalam pemilihan portofolio. Fungsi 

utilitas investor yang risk averse ditunjukkan sebagai garis lengkung yang meningkat 

dengan tingkat yang makin menurun pada kurva dengan sumbu datar wealth dan sumbu 

tegak indeks utilitas. Kurva ini bisa berubah menjadi kurva dengan sumbu datar risiko 

dan sumbu tegak tingkat return yang diharapkan. Perubahan ini perlu karena analisis 

portofolio selalu digambarkan dengan kurva seperti itu. 
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 Dalam kurva dimana sumbu datarnya risiko dan sumbu tegaknya expected return, 

maka fungsi utilitas akan digambarkan sebagai garis lengkung yang meningkat dengan 

tingkat yang makin tinggi. Karakteristik tersebut sesuai dengan ciri yang menjelaskan 

bahwa pemodal yang risk averse menghargai unit wealth yang pertama lebih tinggi dari 

wealth yang berikutnya. Dalam kurva ini berarti bahwa investor akan menerima  

tambahan tingkat keuntungan yang makin tinggi kalau mereka diharuskan menanggung 

tambahan risiko yang sama. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jones (2007), Investment: Analysis and Management 

Gambar 2.1 Indifferent curve 

 

2.1.4 Matematika Portofolio 

2.1.4.1 Varian 

 varians adalah ukuran variabilitas yang memanfaatkan semua data. Dalam ilmu 

statistika dibedakan menjadi dua, varians untuk data sampel dan varians untuk data 

populasi. 

 

E(R) 

σ 

 

U1 

U2 

U3 
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 Varians untuk data sampel: 

 𝜎𝜎𝑖𝑖2 = ∑(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝜇𝜇 )2

𝑁𝑁
 

 Dengan catatan: 𝜎𝜎𝑖𝑖2 :populasi varians 

    𝑥𝑥𝑖𝑖   :data pada tahun ke-i 

    𝜇𝜇  :rata-rata populasi 

    N  :jumlah populasi 

 Varians untuk data populasi: 

 𝑠𝑠𝑅𝑅2 = ∑(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥̅)2

𝑛𝑛−1
 

 Dengan catatan: 𝑠𝑠𝑅𝑅2  :sampel varians 

    𝑥𝑥𝑖𝑖   :data pada tahun ke-i 

    �̅�𝑥  :rata-rata sampel 

    n  :jumlah sampel 

 

2.1.4.2 Standar Deviasi 

 Dalam statistik standar deviasi diartikan adalah sebagai ukuran dari penyebaran 

data. Standar deviasi didapat dengan cara mengakarkan hasil dari varian. 

 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛 = 𝑠𝑠 = √𝑠𝑠2 

 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛 = 𝜎𝜎 = √𝜎𝜎2 

 

 

 Analisis Portofolio..., Hanur Putro Adhianto, Ma.-Ibs, 2010



2.1.4.3 Koefisien Korelasi 

 Koefisien korelasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan 

bersama secara relative antara 2 variabel. Ukuran ini menunjukkan sejauh mana return 

dari suatu sekuritas terkait satu dengan lainnya.  

Jika ρi,j = + 1,0 artinya korelasi positif sempurna 

Jika ρi,j = - 1,0 artinya korelasi negatif sempurna 

Jika ρi,j =   0,0 artinya tidak ada korelasi  

𝜌𝜌𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥

 

 Dengan catatan: 𝜌𝜌𝑥𝑥𝑥𝑥   :populasi koefisien korelasi 

    𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥   :populasi kovarian 

    𝜎𝜎𝑥𝑥   :populasi standar deviasi untuk x 

    𝜎𝜎𝑥𝑥   :populasi standar deviasi untuk y 

𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠𝑥𝑥

 

 Dengan catatan: 𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥   :sampel koefisien korelasi 

    𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥   :sampel kovarian 

    𝑠𝑠𝑥𝑥   :sampel standar deviasi untuk x 

    𝑠𝑠𝑥𝑥   :sampel standar deviasi untuk y 
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2.1.4.4 Kovarian 

 Kovarians adalah suatu ukuran absolute yang menunjukkan sejauh mana return 

dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung bergerak secara bersama-sama. Kovarians 

positif artinya kecenderungan dua sekuritas bergerak dengan arah yang sama, jika return 

sekuritas A naik maka return sekuritas B juga akan naik, demikian juga  sebaliknya. 

Kovarians negatif menunjukkan return dua buah sekuritas bergerak secara menuju arah 

berkebalikan dan kovarians nol mengindikasikan bahwa pergerakan dua buah sekuritas 

bersifat independen satu dengan yang lainnya 

 Dalam ilmu statistik dikenal ada dua macam perhitungan, yaitu perhitungan 

kovarian untuk data sampel dan perhitungan kovarian untuk data populasi. Perhitungan 

kovarian data semple 

 𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥 = ∑(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥̅)(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥�)
𝑛𝑛−1

 

 Dengan catatan: 𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥   :kovarian data sampel 

    𝑥𝑥𝑖𝑖   :data x tahun ke-i 

    �̅�𝑥  :rata-rata sampel x 

    𝑥𝑥𝑖𝑖   :data y tahun ke-i 

    𝑥𝑥�  :rata-rata sampel y 

    n  :jumlah data 

 kovarian data populasi 

 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 =
∑(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝜇𝜇𝑥𝑥 )�𝑥𝑥𝑖𝑖−𝜇𝜇𝑥𝑥 �

𝑛𝑛−1
 

 Dengan catatan: 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥   :kovarian data populasi 
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    𝑥𝑥𝑖𝑖   :data x tahun ke-i 

    𝜇𝜇𝑥𝑥   :rata-rata populasi x 

    𝑥𝑥𝑖𝑖   :data y tahun ke-i 

    𝜇𝜇𝑥𝑥   :rata-rata populasi y 

    n  :jumlah data 

Dalam ilmu investasi persamaan yang biasa dipakai adalah. 

 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑠𝑠𝑥𝑥 , 𝑠𝑠𝑥𝑥� = ∑ 𝑅𝑅(𝑖𝑖)[𝑠𝑠𝑥𝑥(𝑖𝑖) − 𝑠𝑠𝑥𝑥� ][𝑠𝑠𝑥𝑥(𝑖𝑖) − 𝑠𝑠𝑥𝑥�𝑠𝑠
𝑖𝑖=1 ] 

 Dengan catatan: p(i)  :probability dari masing-masing scenario 

    𝑠𝑠𝑥𝑥   :return untuk saham x 

    𝑠𝑠𝑥𝑥�   :return rata-rata dari saham x 

    𝑠𝑠𝑥𝑥   :return untuk saham y 

    𝑠𝑠𝑥𝑥�   :return rata-rata dari saham y 

Atau dengan persamaan lain: 

 Cov(r1r2) = ρ 1,2 σ 1 σ 2 

 Dengan catatan:  ρ 1,2  :koefisien korelasi dari saham 1 dan saham 2 

    σ 1 :standar deviasi saham 1  

    σ 2 :standar deviasi saham 2 
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2.1.5 Model Portofolio Markowitz 

2.1.5.1 Sejarah 

 Harry Markowitz, William Sharpe, John Lintner, Jan Mossin dan lain-lain adalah 

ilmuan yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan teori portofolio 

modern. Teori ini berkembang sejak diketemukan cara berinvestasi yang efisien dan 

optimal sebagaimana dikemukakan Harry Markowitz pada tahun 1952. Berkat penemuan 

ini Harry Markowitz memperoleh hadiah  nobel pada tahun 1990. Teori portofolio yang 

dikemukakan Markowitz dikenal dengan model Markowitz yaitu suatu model yang 

memberikan suatu cara bagaimana berinvestasi dengan efisien dan optimal dengan 

membentuk portofolio optimal. Tujuan membentuk portofolio optimal adalah untuk 

memenuhi prinsip dalam berinvestasi “memperoleh return pada tingkat yang 

dikehendaki dengan risiko yang paling minimum” yang bisa dilakukan dengan 

diversifikasi.  

 Dalam berinvestasi, yaitu membentuk portofolio atau menginvestasikan dana 

tidak hanya di satu aset saja melainkan ke beberapa aset. Permasalahannya adalah berapa 

besar proporsi dana harus diinvestasikan pada masing-masing aset agar memperoleh 

tingkat imbal hasil yang dikehendaki dengan risiko yang paling minimum.  

 

2.1.5.2 Diversifikasi Markowitz 

 Diversifikasi Markowitz dilakukan dengan memperhatikan karakteristik aset, 

sehingga investor akan lebih selektif dalam memilih aset yang akan memberi manfaat 

optimal. Di samping itu menurut Bayumashudi (2006) bahwa diversifikasi tidak hanya 

ditujukan untuk mengurangi risiko dengan mengurangi standar deviasinya tapi juga 

dengan mengurangi kovarian atau hubungan risiko antar aset investasi. Dengan 
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melakukan kombinasi pada aset portofolio yang berbeda-beda, secara teori 

memungkinkan untuk mendapatkan tingkat risiko portofolio dari nol sampai nilai 

maksimalnya. 

 Teori diversifikasi portofolio Markowitz berusaha untuk mengurangi standar 

deviasi portofolio mendekati nol, tujuannya adalah untuk mengurangi sebaran risiko 

yang mungkin terjadi. Kovarian antara aset diharapkan sebisa mungkin menghasilkan 

efek negatif dan koefisien korelasi memiliki nilai -1 sehingga secara keseluruhan risiko 

portofolio menjadi nol. 

 Kontribusi penting dari teori Markowitz adalah risiko portofolio bukan 

merupakan penjumlahan semua aset yang ada dalam portofolio, tapi harus dihitung dari 

kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio (atau dikenal dengan kovarians) 

 

2.1.5.3 Efficient Frontier  

 

Sumber: Husnan (1995), Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas 

Gambar 2.2 Kurva Efficient Frontier 
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 Menurut Jones (2007:204) efficient frontier adalah Markowitz trade off antara 

hasil yang diharapkan dari risiko portofolio dan return portofolio yang dapat terlihat 

dalam kumpulan efisien portofolio dari surat-surat berharga.  

 Untuk mendapatkan portofolio pasar maka garis efficient frontier harus 

bersinggungan dengan capital allocation line (CAL). CAL terbentuk dari kumpulan aset-

aset yang bebas dari risiko sehingga didapatkan portofolio yang lengkap, yaitu yang 

terdiri dari aset berisiko dan aset bebas risiko.  

 Kesimpulan yang bisa diambil dari model Markowitz ini adalah: 

1. Model Markowitz menggunakan 2 parameter model, expected return and risk. 

2. Model Markowitz tidak mengasumsikan para investor memiliki dana dari cara 

berhutang. 

3. Dalam prakteknya investor yang berbeda akan memprediksi input yang berbeda 

untuk model Markowitz 

4. Dalam model Markowitz menggunakan matriks varian dan kovarian yang luas. 

5. Analisis model Markowitz menganalisis efficient frontier dalam keadaan baik. 

 

2.1.6 Single Index Model 

 Single Index Model (SIM) memberikan sebuah alternatif analisis varian yang 

lebih mudah jika dibandingkan dengan analisis model Markowitz, lewat SIM, kita dapat 

menentukan efficient set portofolio dengan kalkulasi yang lebih mudah, karena SIM 

menyederhanakan jumlah dan jenis input (data), serta prosedur analisis untuk 

menentukan fortfolio yang optimal. SIM mengasumsikan bahwa korelasi return masing-
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masing sekuritas terjadi karena adanya respon sekuritas tersebut  terhadap perubahan 

indeks tertentu (seperti IHSG). 

 Penggunaan model indeks tunggal memerlukan penaksiran beta dari saham-

saham yang akan dimasukkan ke dalam porfolio, dalam menentukan beta, kita dapat 

menggunakan sebuah judgement, di samping itu kita bisa menggunakan beta historis 

untuk menghitung beta waktu lalu yang dipergunakan sebagai taksiran beta di masa yang 

akan datang. Beta historis memberikan informasi yang berguna tentang beta di masa 

yang akan datang karena itu seringkali para analis menggunakan beta historis sebelum 

mereka menggunakan judgement untuk memperkirakan beta. 

Ri  = αi +  βi Ŕm  + ei 

 Persamaan ini merupakan persamaan regresi sederhana. Beta menunjukkan 

kemiringan (slope) garis regresi tersebut. Alpha menunjukkan intercept dengan sumbu 

Rij. Makin besar beta, makin curam kemiringan garis tersebut dan sebaliknya. 

Beberapa variabel akuntansi yang digunakan untuk memperkirakan beta, antara lain: 

a. Divident Payout  yaitu perbandingan antara dividen perlembar saham dengan 

laba perlembar saham  

b. Pertumbuhan aktiva yaitu perubahan aktiva pertahun 

c. Leverage yaitu rasio antara hutang dengan total aktiva 

d. Likuiditas yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar 

e. Asset size yaitu nilai kekayaan total 

f. Variabilitas keuntungan yaitu standar deviasi dari earning price ratio 

 Beta akunting yaitu yang timbul dari regresi time series laba perusahaan terhadap 

rata-rata keuntungan semua (sampel) perusahaan. 
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 Beta sekuritas individual cenderung mempunyai koefisien determinasi (yaitu 

bentuk kwadrat dari koefisien korelasi) yang lebih rendah dari beta portofolio. Koefisien 

determinasi menunjukkan proporsi perubahan nilai Ri yang bisa dijelaskan oleh Rm. 

Dengan menghitung koefisien beta yang mencerminkan tingkat risiko masing-masing 

saham yang diamati, dan tingkat return saham, maka kita dapat menentukan excess 

return to beta (ERB) yang mencerminkan tingkat keuntungan yag sangat mungkin dapat 

dicapai. Untuk mendapatkan kandidat portofolio kuat, kita tinggal membandingkan ERB 

dengan Cut off Rate untuk menhasilkan saham-saham yang memiliki tingkat return yang 

tinggi dan risiko yang minimal yang dapat mengeliminir risiko tidak sistematis. jika 

suatu jenis saham angka Excess Return to Beta (ERB)-nya lebih besar dari angka batas C 

(cut of rate) maka saham tersebut masuk sebagai kandidat portofolio. 

Penentuan proporsi dana yang diinvestasikan dapat dilakukan dengan cara membagi 

persentase tingkat return dengan total proporsi investasi. 

 Tujuan Akhir dari Single Index Model sama dengan analisis Markowitz, yaitu 

mencari garis portofolio yang efisien. Dengan demikian investor dapat menentukan jenis 

saham dan proporsi dana yang diperlukan dalam membentuk sebuah  portofolio yang 

maksimal dengan analisis yang lebih mudah. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Dalam indeks LQ45 terdapat 45 saham yang masuk dalam kategori likuid sesuai 

dengan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat. Saham-saham tersebut menjadi acuan atau 

masukan bagi calon investor ataupun investor yang sedang berinvestasi dalam saham. 

Dari berbagai saham sektoral yang masuk dalam indeks LQ45 terdapat 6 saham sektor 

perbankan yang akan diteliti oleh penulis dan menjadikan sektor perbankan tersebut 

sebagai objek penelitian ini.  

 

3.2 Metode Pengumpulan data 

 Data yang diperoleh mayoritas adalah dalam bentuk data sekunder yang di 

antaranya melalui studi pustaka, data-data yang relevan dengan analisis yang digunakan 

dari berbagai literatur dan data yang berasal dari internet. Data perusahaan-perusahaan 

LQ45 diperoleh dari situs BEI.  

 Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data perusahaan-perusahaan 

yang masuk dalam LQ45 pada tahun 2009. Kemudian diseleksi hanya perusahaan dari 

sektor perbankan saja. Data lain yang diperlukan adalah data harga saham dari masing-

masing bank yang terpilih dalam seleksi awal di atas, selama tahun penelitian. Harga 

saham yang dipakai adalah harga penutupan saham pada akhir bulan (closing price at 

end of month). 
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3.3 Metode Analisis Data 

 Dalam pengolahan data yang diperoleh digunakan software yang bertujuan 

mempermudah proses pengolahan data. Software yang dipakai adalah Microsoft Excel 

2007 yang mampu menghitung dengan cepat dengan bantuan persamaan-persamaan 

yang dimiliki dan mampu menampilkan dalam bentuk grafik. 

 Dalam Microsoft excel itu sendiri penulis juga menggunakan program Solver 

yang berguna dalam penghitungan pembobotan yang diperlukan dalam pembentukan 

portofolio model Markowitz. Program Solver  merupakan aplikasi tambahan dari 

Microsoft excel yang berguna dalam pengoptimalisasian dan memecahkan persamaan-

persamaan.   

 

3.3.1 Pemilihan Saham 

 Untuk mendapatkan portofolio yang diinginkan terlebih dahulu adalah 

menetapkan saham-saham apa saja yang akan dipilih dalam portofolio itu dengan hanya 

memilih beberapa saham perbankan saja. Saham-saham tersebut adalah saham-saham 

perbankan yang masuk dalam daftar indeks LQ45 pada tahun 2009. Berdasarkan kriteria 

tersebut maka didapatkan 6 saham perbankan, yaitu Bank BCA (BBCA), Bank BNI 

(BBNI), Bank BRI (BBRI), Bank Danamon (BDMN), Bank Mandiri (BMRI) dan Bank 

Pan Indonesia (PNBN). 

 Selanjutnya, dari saham-saham bank tersebut untuk mengetahui optimalisasi 

portofolio yang nantinya akan dibentuk akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu 

dalam hal: 

• Expected return & risk 
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• Koefisien korelasi & kovarian 

• Efficient frontier 

 

3.3.2 Preferensi Investor 

 Setelah kita berhasil merumuskan efficient frontier, maka pertanyaan berikutnya 

adalah tentang pemilihan portofolio yang sesuai dengan keinginan investor. Secara 

umum portofolio yang dipilih investor akan bergantung pada preferensi risiko investor 

tersebut. Preferensi risiko tersebut bisa dianalisis dari fungsi utilitas yang diharapkan 

maupun pertimbangan lain. 

 Analisis investasi menggunakan asumsi bahwa para investor bersikap risk averse 

ini berarti bahwa mereka mengharapkan kompensasi tingkat return yang makin besar 

kalau mereka harus menanggung risiko yang makin besar. Secara spesifik, tambahan 

tingkat return akan makin besar untuk tambahan unit risko yang sama. Dengan 

menggunakan asumsi tersebut portofolio yang dipilih adalah portofolio yang merupakan 

titik singgung antara efficient frontier dengan kurva indifference investor tersebut.  

 Untuk mendapatkan informasi mengenai preferensi investor itu sendiri, biasanya 

seorang manajer investasi mengadakan wawancara. Sehingga dari wawancara tersebut 

didapatkan preferensi tingkat return yang diharapkan investor dan juga tingkat risiko 

yang dilambangkan dengan standar deviasi yang mampu ditanggung oleh investor itu 

sendiri. Dalam penelitian ini tidak dilakukan wawancara secara mendalam  mengenai 

preferensi dari investor. Sehingga hasil dari wawancara tersebut menggunakan asumsi 

bahwa preferensi yang diinginkan dari pihak investor adalah dengan tingkat return 

8,50% dan tingkat risiko dengan standar deviasi 13,7%. Adapun dari data hasil 
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wawancara tersebut, maka dari pihak manajer investasi akan mencarikan portofolio yang 

tepat dan optimum dengan preferensi dari investor tersebut.  

 

3.3.3 Menghitung Rata-rata Return dan Standar Deviasi Saham 

 Untuk bisa mendapatkan rata-rata return saham digunakan Microsoft Excel yaitu 

dengan menuliskan =AVERAGE(RANGE1,RANGE2,…,RANGEn). RANGE1 sampai 

RANGEn adalah data harga-harga saham tiap bank. Sehingga pada akhirnya akan 

didapatkan dari rata-rata return dari masing-masing saham bank. Apabila meggunakan 

perhitungan manual maka dapat menggunakan rumus:  

𝑅𝑅𝑖𝑖 =
𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑖𝑖−1

𝑅𝑅𝑖𝑖−1
 

 Dengan catatan: 𝑅𝑅𝑖𝑖  :return ekspektasi saham  

    𝑅𝑅𝑖𝑖   :return saham ke i 

    𝑅𝑅𝑖𝑖−1  :return saham ke i-1 

 Dari data return tiap bulan tersebut dirata-ratakan sehingga akan didapatkan rata-

rata return dari masing-masing saham perbankan. 

 Sementara itu, untuk mendapatkan standar deviasi saham menggunakan Function 

=STDEV(RANGE1,RANGE2,…,RANGEn). Sama dengan pada penghitungan rata-rata 

return RANGE1 sampai RANGEn adalah harga-harga saham tiap bank.  Atau dengan 

perhitungan manual menggunakan rumus: 

 𝜎𝜎𝑖𝑖2 = ∑(𝑅𝑅𝑖𝑖−𝜇𝜇)2

𝑁𝑁
 

 Dengan catatan: 𝜎𝜎𝑖𝑖2 :populasi varians 
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    𝑅𝑅𝑖𝑖   :return saham ke-i 

    𝜇𝜇  :rata-rata saham 

    N  :jumlah populasi 

Selanjutnya adalah dengan mengakarkan hasil dari varian yaitu dengan cara: 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛 = 𝜎𝜎𝑖𝑖 = �𝜎𝜎𝑖𝑖2 

 

3.3.4 Membuat Matriks Korelasi Saham  

 Matriks ini digunakan untuk melihat keserasian pergerakan return dua buah 

saham. Nilai yang dihasilkan berada pada kisaran -1 sampai dengan 1. Apabila angka 

yang dihasilkan -1 maka saham tersebut memiliki hubungan yang negatif sempurna 

artinya kedua saham yang itu akan bergerak berlawanan. Apabila angka yang dihasilkan 

adalah 1 maka hubungan antara kedua saham tersebut adalah hubungan positif sempurna 

yang artinya kedua saham akan bergerak searah.  

Korelasi (𝜌𝜌) Saham 1 Saham 2 Saham n 

Saham 1 𝜌𝜌(1,1) 𝜌𝜌(1,2) 𝜌𝜌(1,𝑛𝑛) 

Saham 2 𝜌𝜌(2,1) 𝜌𝜌(2,2) 𝜌𝜌(2,𝑛𝑛) 

Saham n 𝜌𝜌(𝑛𝑛, 1) 𝜌𝜌(𝑛𝑛, 2) 𝜌𝜌(𝑛𝑛,𝑛𝑛) 

 

 Untuk mendapatkan masing-masing korelasi yaitu digunakan function dari 

Microsoft Excel adalah =CORREL(RANGE1,RANGE2). RANGE1 adalah return saham 

 Analisis Portofolio..., Hanur Putro Adhianto, Ma.-Ibs, 2010



pada bank X dan RANGE2 adalah return saham pada bank Y begitu seterusnya untuk 

saham-saham yang lain. 

 Apabila dengan cara manual akan didapatkan dengan cara menghitung 

menggunakan rumus:  

  𝜌𝜌𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥

 

 Dengan catatan: 𝜌𝜌𝑥𝑥𝑥𝑥   :populasi koefisien korelasi 

    𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥   :populasi kovarian 

    𝜎𝜎𝑥𝑥   :populasi standar deviasi untuk x 

    𝜎𝜎𝑥𝑥   :populasi standar deviasi untuk y 

 

3.3.5 Membuat Matriks Kovarian Saham  

 Matriks ini adalah rata-rata perkalian antara deviasi saham X dan saham Y. 

Dengan menggunakan perhitungan manual akan didapat dengan menggunakan rumus: 

  Cov(r1r2) = ρ 1,2 σ 1 σ 2 

 Dengan catatan:  Cov(r1r2): kovarian dari saham 1 dan saham 2 

     ρ 1,2 :koefisien korelasi dari saham 1 dan saham 2 

    σ 1 :standar deviasi dari saham 1 

    σ 2 : standar deviasi dari saham 2 

 matriks yang dibentuk adalah seperti di bawah ini. 
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Kovarian (𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 ) Saham 1 Saham 2 Saham n sum 

Saham 1 𝜎𝜎(1,1) 𝜎𝜎(1,2) 𝜎𝜎(1,𝑛𝑛) Sum saham 1 

Saham 2 𝜎𝜎(2,1) 𝜎𝜎(2,2) 𝜎𝜎(2,𝑛𝑛) Sum saham 2 

Saham n 𝜎𝜎(𝑛𝑛, 1) 𝜎𝜎(𝑛𝑛, 2) 𝜎𝜎(𝑛𝑛,𝑛𝑛) Sum saham n 

    Sum saham 1, 

2 dan n 

 

3.3.6 Membuat Matriks Varian Portofolio  

 Perhitungan varian portofolio ini secara manual menggunakan rumus: 

 σp2 = w12 σ 12 + w22 σ 22 + 2W1W2 Cov(r1r2) 

 Dengan catatan: σp
2 :varian portofolio 

    w1 :weighted saham 1 

    σ 1 :standar deviasi saham 1 

    w2 :weighted saham 2 

    σ 2 :standar deviasi saham 2 

    Cov(r1r2): kovarian saham 1 dan saham 2 

 Rumus di atas dipergunakan untuk menghitung varian portofolio yang terdiri dari 

2 instrumen saham saja. Butuh penjabaran yang lebih luas lagi untuk mendapatkan 

rumus manual dalam penghitungan varian apabila menggunakan banyak instrumen 

saham. 

 Analisis Portofolio..., Hanur Putro Adhianto, Ma.-Ibs, 2010



 Namun untuk memudahkan maka digunakan Microsoft Excel dengan mengalikan 

cell-cell yang diperlukan dalam perhitungan kemudian disesuaikan dengan rumus yang 

ada.  

 Saham 1 Saham 2 Saham n sum 

Varian      

 

 

3.3.7 Menghitung Return dan Standar Deviasi Portofolio dan Mencari Komposisi 

Portofolio 

 Standar deviasi portofolio dapat dicari dengan cara mengakarkan hasil dari varian 

portofolio. 

 𝜎𝜎𝑅𝑅 = �𝜎𝜎𝑅𝑅2 

 Dengan catatan:  𝜎𝜎𝑅𝑅  :standar deviasi portofolio 

    𝜎𝜎𝑅𝑅2 :varian portofolio 

 Return portofolio didapat dengan menjumlahkan saham dari masing-masing 

pembobotan untuk satu portofolio.  

 Rp = 
∑
=

n

i
ii Rw

1
).(

       

 Dengan catatan Rp  :return realisasi portofolio 

    wi  :bobot sekuritas i terhadap seluruh sekuritas dalam 

     portofolio 
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    Ri  :return realisasi sekuritas ke i 

 Untuk dapat menghasilkan pembobotan dari setiap sekuritas yang dipakai dalam 

satu portofolio, terlebih dahulu harus menentukan batas minimum dan maksimum yaitu 

dari rata-rata return paling rendah dan yang paling tinggi. Langkah selanjutnya yg 

dilakukan adalah dengan membuat tabel perhitungannya seperti di bawah ini. 

 Saham 1 Saham 2 Saham n Sum ST DEV Return 

portofolio 

weighted       

 

 Sebenarnya kita dapat mencari portofolio yg optimum dengan memasukkan 

dengan cara manual proporsi-proporsi yang diinginkan. Namun jumlahnya akan sangat 

banyak, total portofolio yang dapat dibentuk dengan instrumen 6 saham berbeda akan 

menghasilkan 720 macam portofolio sehingga dibutuhkan waktu yang sangat panjang 

untuk mendapatkannya. Oleh karena itu penulis mencari alat analisis lain yang dapat 

mempermudah penelitian, yaitu  menggunakan program Solver pada Microsoft excel.  

 Dengan menggunakan menu solver yang ada pada Microsoft excel ini membantu 

penulis untuk mendapatkan berapa komposisi yang tepat untuk mendapatkan return 

portofolio tertentu. Pertama-tama adalah dengan masukkan cell ST DEV sebagai target 

cell, selanjutnya menset pilihan equal to pada pilihan min. Pada tahap berikutnya adalah 

memilih cell-cell dari saham 1 sampai saham n dalam by changing cells, kemudian  

memasukkan constraints yang dipakai. Isi dari constraint tersebut sebagai asumsi antara 

lain adalah cell saham 1 >=1 dan diikuti saham-saham yang lain, cell sum =1 dan cell 

return portofolio = yang dicari dan klik pada button solver. Dengan masukkan average 
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return paling rendah sampai paling tinggi secara sendiri-sendiri pada pengujian solver 

maka akan didapatkan pembobotan-pembobotan yang menurut perhitungan 

mengahasilkan return seperti yang diharapkan pada return portofolio. Kumpulan 

potofolio-portofolio tersebut yang nantinya akan dimasukkan dalam kurva efficient 

frontier untuk melihat portofolio mana yang paling optimum. 

 

3.3.8 Membuat Kurva Efficient Frontier 

 Kurva efficient frontier dibentuk dengan memasukkan risiko portofolio sebagai 

sumbu Y dan return portofolio sebagai sumbu X. Titik-titik yang terdapat dalam kurva 

tersebut adalah kombinasi portofolio yang mungkin dibentuk.  

 Penulis menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan perhitungan return 

portofolio dan risiko portofolio dari masing-masing portofolio yang terbentuk.  

 

3.3.9 Mencari Portofolio Optimum 

 Tahap akhir dalam penelitian ini adalah menentukan portofolio mana yang 

menghasilkan return sesuai dengan selera investor. Langkah-langkah untuk membentuk 

portofolio Markowitz: 

1. Identifikasi optimal dari kombinasi risiko dan return dengan memasukkan 

expected return, variance dan kovarian. Identifikasi risk and return akan 

menghasilkan kombinasi antara risk and return terhadap efisien portofolio (risiko 

rendah dan expected return tertentu atau risiko tertentu dan expected return 

tinggi), sehingga dalam efficient frontier didapatkan trade off antara expected 

return portofolio dan portofolio risk. Hasilnya adalah 2 keuntungan, yang 
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pertama menawarkan ekspektasi return maksimum untuk berbagai tingkat risiko. 

Yang kedua, menawarkan risiko minimal untuk berbagai tingkat ekpektasi 

return. 

2. Memilih portofolio yang optimal dari efisien portofolio berdasarkan selera 

investor.  

Dalam hal ini tipe investor yang menghindari risiko (risk averse) akan mencari 

portofolio yang menghasilkan risiko rendah dan menghasilkan tingkat return tertentu. 

Portofolio itu akan terlihat dalam kurva efficient frontier yang kemudian akan didapatkan 

kombinasi saham-saham perbankan yang ada dalam portofolio tersebut. 
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3.4.9 Skema Penelitian.  
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BAB 4 

ANALISIS dan PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Dari 28 bank yang terdaftar dalam BEI terdapat 6 bank yang masuk dalam indeks 

LQ 45. Sehingga pada akhirnya akan diteliti 6 bank yang terpilih dalam seleksi tersebut.  

Tabel 4.1 Daftar Saham-saham Perbankan di LQ 45 

No. Kode Efek Nama Emiten 

1 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

2 BBNI Bank Negara indonesia Tbk. 

3 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

4 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

5 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

6 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

 Sumber: data penelitian yang diolah 

 

 Dengan melihat pergerakan harga saham dari keenam saham di atas selama tahun 

2009 maka akan didapatkan komposisi portofolio optimum sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini. Berikut adalah gambaran harga saham dari keenam bank tersebut. 

 

 

 Analisis Portofolio..., Hanur Putro Adhianto, Ma.-Ibs, 2010



 

Sumber: data penelitian yang diolah 

Gambar 4.1 Grafik Harga saham Tahun 2009 

 

 Dari gambaran harga saham yang tersajikan di atas terlihat bahwa harga saham 

cenderung meningkat selama periode penelitian. Walaupun terlihat adanya sedikit 

fluktuasi namun tren yang terbentuk adalah tren positif yang menunjukkan adanya 

pergerakan positif dari saham-saham perbankan tersebut. 

 Harga saham tertinggi dimiliki oleh BBRI selain itu BBRI juga memiliki tren 

positif yang paling besar. Adapun saham yang pergerakan harga sahamnya cenderung 

stabil adalah PNBN. Untuk lebih jelasnya, data harga-harga saham dapat dilihat pada 
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lampiran. Dari kurva di atas dapat dilihat adanya penurunan secara keseluruhan saham-

saham perbankan pada bulan Februari. Hal ini dikarenakan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) pada bulan Februari tersebut mengalami penurunan. Di samping itu 

karena masih adanya efek dari krisis global yang dialami dunia menyebabkan penurunan 

nilai IHSG pada sepanjang tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009.  

 

 Sumber: http://www.vibiznews.com/ 

Gambar 4.2 Perkembangan Indeks Bursa Global Periode 2008 – 2009 
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 Dapat dilihat dari grafik harga historis 2008 – 2009 saja, pergerakan indeks bursa 

global kurang lebih sama arahnya. Walaupun krisis finansial bermula dari Amerika 

Serikat pada pertengahan 2008 lalu, jatuhnya indeks Dow Jones diikuti oleh indeks bursa 

global lainnya, termasuk IHSG. Namun pada tahun 2009 dapat dikatakan pergerakan 

saham secara keseluruhan terjadi bullish.  

 Walaupun peranan investor domestik makin meningkat akan tetapi terdapat 

kebiasaan dari investor domestik untuk melakukan strategi mengekor pada investor asing 

atau setidaknya investor domestik menggunakan perilaku investor asing sebagai acuan. 

Pada saat investor asing melepas sahamnya, investor domestik pun ikut-ikutan, 

akibatnya indeks dapat turun semakin tajam oleh tindakan panic selling. 

 Atas dasar itulah mengapa sebagian besar saham sektor perbankan yang akan 

diteliti mengalami penurunan di awal tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2009. 

Imbas dari krisis finansial di Amerika Serikat berdampak pada bursa-bursa di dunia 

termasuk pada IHSG, sehingga hal tersebut menyebabkan penurunan nilai pada saham-

saham sektor perbankan. 

 

4.2 Analisis Portofolio  

 Analisis portofolio adalah menjelaskan bagaimana langkah-langkah perhitungan 

yang dilakukan penulis untuk mendapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu portofolio 

optimum dari saham-saham sektor perbankan.  
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4.2.1 Average Return dan Standar Deviasi Saham 

 Untuk dapat menghitung average return dan standar deviasi dari saham-saham 

yang akan diteliti. Peneliti menggunakan data harga saham dari masing-masing bank 

selama tahun 2009. Data harga saham masing-masing bank tahun 2009 terdapat dalam 

lampiran. 

 Dari data harga-harga saham tersebut kemudian diolah dengan menggunakan 

Microsoft excel untuk mendapatkan return dari tiap-tiap bulannya. Data return setiap 

bulan untuk setiap bank akan disajikan dalam lampiran. Dari return tiap bulan itu akan 

dicari rata-ratanya seperti yang dapat dilihat dalam tabel 4.2. Sedangkan untuk mencari 

standar deviasi juga hampir sama dengan mencari return yaitu dengan function STDEV 

pada Microsoft excel. Hasil standar deviasi dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Average Return dan Standar Deviasi Saham 

 BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN 

Average 4.05% 11.01% 5.14% 7.45% 8.06% 2.98% 

std deviasi 12.31% 22.23% 13.54% 19.52% 13.91% 12.56% 

Sumber: data penelitian yang diolah 

 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat terlihat bahwa bank dengan average return 

paling tinggi adalah BBNI dengan 11,01% dan yang terendah PNBN dengan 2,98%. 

Return tertinggi dan terendah ini nantinya akan dipakai dalam penghitungan pembobotan 

dari pembentukan portofolio. Adapun untuk standar deviasi yang mewakili profil risiko 

dari masing-masing bank yang memiliki risiko paling rendah adalah BBCA dengan 

12,31% dan yang paling tinggi adalah BBNI dengan 22,23%. 
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 Dapat dilihat pula bahwa adanya trade off antara high risk high return dalam 

pemilihan saham perbankan. Konsep trade off ini adalah memilih yang menghasilkan 

risiko terendah untuk mendapatkan return dengan tingkat tertentu. BBNI menghasilkan 

tingkat return yang paling tinggi namun menghasilkan tingkat risiko yang tinggi pula. 

Apabila kita melihat dari sisi yang menghasilkan risiko yang paling rendah, BBCA 

menghasilkan risiko hanya 12,31% sehingga tentunya akan menghasilkan return yang 

rendah pula yaitu hanya 4,05%.  

 

4.2.2 Menghitung Korelasi Saham 

 Korelasi saham dihitung untuk melihat bagaimana pengaruh dari satu saham 

dengan saham yang lainnya. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Nilai 

korelasi 1 menggambarkan korelasi positif sempurna dan nilai korelasi -1 

menggambarkan hubungan negatif sempurna. Dalam nilai korelasi pada saham yang 

diteliti nilai korelasi positif menunjukkan adanya kesamaan pergerakan dari kombinasi 

saham tersebut. Korelasi negatif menunjukkan adanya hubungan keterbalikan antara 

kombinasi saham. Hasil korelasi dari masing-masing saham perbankan yang akan diteliti 

dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. 
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Tabel 4.3 Matriks Korelasi Saham 

correlation BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN 

BBCA 1 0.128015701 0.506471473 0.397514884 0.598871217 0.850058138 

BBNI  1 0.840786738 0.473603917 0.529071099 0.357589171 

BBRI   1 0.345836118 0.758809308 0.616662923 

BDMN    1 0.556796995 0.56496229 

BMRI     1 0.774496066 

PNBN      1 

Sumber: data penelitian yang diolah 

 

 Secara keseluruhan korelasi dari saham-saham yang akan diteliti semuanya 

positif. Artinya adalah pergerakan dari kombinasi saham-saham tersebut searah. Apabila 

salah satu saham mengalami kenaikan harga, maka saham yang lain juga akan naik 

harganya. Namun peningkatan harga tersebut tidak seluruhnya dengan jumlah atau 

nominal yang sama. Tergantung nominal dari korelasi antar saham tersebut. Sebagai 

contoh, data di atas menunjukkan korelasi dari saham BBCA dan saham BBNI adalah 

positif 0.128015701. Artinya kenaikan 1 poin atau Rp 1,00 pada saham BBCA akan 

menaikkan juga saham BBNI sebesar 0.128015701. Korelasi terbesar adalah korelasi 

antara saham BBCA dan saham PNBN yaitu sebesar 0.850058138, dan yang terendah 

adalah korelasi antara saham BBCA dan saham BBNI sebesar 0.128015701. 

 Pada dasarnya dalam pembentukan portofolio optimum mengharapkan adanya 

hasil koefisien korelasi yang kecil atau bahkan negatif. Maksudnya adalah apabila salah 

satu komponen portofolio mengalami penurunan nilai maka adanya backup dari 

komponen lainnya yang nilainya naik. Sehingga tidak menyebabkan efek yang beruntun 
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dari penurunan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Namun apabila 

koefisien korelasinya tidak ada yang negatif atau bernilai positif semua itu bukan 

masalah. Caranya tetap memasukkan komponen-komponen portofolio tersebut namun 

memasangkannya dengan yang memiliki koefisien korelasi kecil. 

 

4.2.3 Menghitung Kovarian 

 Perhitungan kovarian adalah ukuran absolute yang menunjukkan sejauh mana 

return dari 2 sekuritas dalam portofolio cenderung bergerak secara bersama-sama. 

Penrhitungannya adalah dengan mengaitkan antara standar deviasi, korelasi dan 

weighted saham dari portofolio. Untuk itu dilihat hubungan dari kedua saham yang 

berbeda (tidak melihat saham yang sama, misal BBCA dengan BBCA). 

Tabel 4.4 Matriks Kovarian Saham 

kovarian BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN  

BBCA  - - - - - X1 

BBNI   - - - - X2 

BBRI    - - - X3 

BDMN     - - X4 

BMRI      - X5 

PNBN       X6 

Sumber: data penelitian yang diolah 
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 Untuk dapat mengetahui nilai kovarian sesuai dengan rumus yang diberikan pada 

bab sebelumnya. Namun penyesuaian di sini adalah adanya proses weighted dari 

penghitungan kovarian. Kovarian saham BBCA dan BBNI adalah perkalian dari 

weighted masing-masing saham dikalikan dengan koefisien korelasi kedua saham dan 

standar deviasi masing-masing saham yaitu BBCA dan BBNI. 

 Oleh karena tiap rumus dalam cell-cell kovarian saham tersebut terkoneksi pada 

penghitungan portofolio seperti pada tabel 4.7 maka akan ditampilkan hanya dalam 

bentuk rumus saja, sehingga setiap portofolio yang terbentuk pada akhirnya baru akan 

menghasilkan nilai kovarian-kovarian saham tersebut. 

 Tahap selanjutnya adalah mengisi cell X1 sampai X5 pada tabel matrix kovarian. 

X1 sampai X5 adalah hasil penjumlahan horizontal, sehingga dengan Microsoft excel 

menggunakan function SUM. Cell yang ingin dihitung adalah dari cell kovarian BBCA 

dan BBNI sampai dengan kovarian BBCA dan PNBN. Cell X6 adalah hasil dari 

penjumlahan vertikal dari X1 sampai X5 cara menjalankannya sama dengan menghitung 

sebelumnya. 

 

4.2.4 Menghitung Weighted Varian 

 Untuk dapat menghitung weighted varian, terlebih dahulu harus mendapatkan 

varian dari masing-masing saham itu sendiri. Perhitungan varian saham dalam excel 

dengan menggunakan function VAR. Nilai VAR didapat dengan memasukkan data 

return saham kedalam function VAR tersebut. Apabila ingin mencari varian saham 

BBCA dengan memasukkan semua return saham BBCA, begitu seterusnya untuk 

saham-saham lainnya, sehingga didapatkan hasil varian dari masing-masing bank seperti 

pada tabel 4.5 di bawah ini. 
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Tabel 4.5 Tabel Varian Saham 

 BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN 

variance 1.52% 4.94% 1.83% 3.81% 1.94% 1.58% 

Sumber: data penelitian yang diolah 

 

 Dari hasil varian saham-saham tersebut selanjutnya adalah menghitung weighted 

dari masing-masing saham. Caranya adalah dengan mengalikan cell pada varian saham 

dengan cell weighted saham seperti yang ada pada tabel 4.7. Untuk dapat mengisi cell 

weighted saham BBCA yaitu dengan mengalikan cell varian BBCA dengan cell 

weighted saham BBCA. 

Tabel 4.6 Tabel Weighted Varian Saham 

 BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN  

weighted 

variance 

- - - - - - X1 

Sumber: data penelitian yang diolah 

 

 Setelah semua rumus dimasukkan ke dalam cell masing-masing bank selanjutnya 

adalah mengisi cell X1. Cell X1 adalah jumlah horizontal dari keseluruhan weighted 

variance yang didapat dengan menggunakan function SUM. 
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4.2.5  Menghitung Return Portofolio dan Standar Deviasi Portofolio dan Mencari 

 Komposisi Portofolio 

 Tahap penghitungan terakhir adalah dengan membuat tabel portofolio dengan 

melihat return portofolio dan standar deviasinya seperti pada tabel 4.7 di bawah ini. Oleh 

karena semua hasil perhitungan sebelumnya saling terkait maka dalam penghitungan 

tabel ini juga menghubungkan dengan hasil perhitungan sebelumnya mulai dari average 

return saham, kovarian, weighted variance sampai tabel weighted saham itu sendiri. 

Tabel 4.7 Tabel Return dan Standar Deviasi Portofolio 

 BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN SUM STDEV RETURN 

PORTOFOLIO 

weighted 

saham 

- - - - - - X1 X2 X3 

Sumber: data penelitian yang diolah 

 

 Setelah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang penggunaan program solver 

pada Microsoft excel tentang data yang diinput. Terlebih dahulu harus mengisi masing-

masing cell dengan rumus yang dipakai. X1 adalah jumlah dari masing-masing 

komposisi portofolio. Mengingat jumlah dari portofolio harus 100% maka pada solver 

dimasukkan cell X1=1 seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Cell X2 adalah 

akar dari penjumlahan total kovarian keseluruhan (X6 pada tabel 4.4) dengan total 

weighted variance (X1 pada tabel 4.6). Untuk cell return portofolio atau X3 adalah total 

dari weighted average return dari masing-masing saham, karena terdapat 6 saham maka 

harus dijumlah secara keseluruhan. Cell average return BBCA dikalikan dengan cell 
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weighted saham BBCA ditambah cell average return BBNI dikali dengan cell weighted 

saham BBNI seterusnya sampai pada saham PNBN. 

 Hasil dari perhitungan portofolio dengan menggunakan program solver dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Tabel Portofolio Saham Perbankan 

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN SUM STDEV RETURN 

PORTOF

OLIO 

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 22.2% 11.01% 

0.0% 91.2% 0.0% 0.0% 8.8% 0.0% 100% 20.9% 10.75% 

0.0% 82.7% 0.0% 0.0% 17.3% 0.0% 100% 19.8% 10.50% 

0.0% 74.2% 0.0% 0.0% 25.8% 0.0% 100% 18.6% 10.25% 

0.0% 65.7% 0.0% 0.0% 34.3% 0.0% 100% 17.6% 10.00% 

0.0% 57.3% 0.0% 0.0% 42.7% 0.0% 100% 16.7% 9.75% 

0.0% 48.8% 0.0% 0.0% 51.2% 0.0% 100% 15.8% 9.50% 

0.0% 40.3% 0.0% 0.0% 59.7% 0.0% 100% 15.1% 9.25% 

0.0% 31.8% 0.0% 0.0% 68.2% 0.0% 100% 14.5% 9.00% 

3.4% 28.1% 0.0% 1.0% 67.5% 0.0% 100% 14.1% 8.75% 

8.8% 27.0% 0.0% 1.1% 63.1% 0.0% 100% 13.7% 8.50% 

14.2% 25.9% 0.0% 1.1% 58.7% 0.0% 100% 13.3% 8.25% 

19.6% 24.8% 0.0% 1.2% 54.3% 0.0% 100% 12.9% 8.00% 

25.0% 23.8% 0.0% 1.3% 49.9% 0.0% 100% 12.6% 7.75% 

30.4% 22.7% 0.0% 1.4% 45.5% 0.0% 100% 12.3% 7.50% 
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35.9% 21.6% 0.0% 1.5% 41.1% 0.0% 100% 12.0% 7.25% 

41.3% 20.5% 0.0% 1.6% 36.7% 0.0% 100% 11.8% 7.00% 

46.7% 19.4% 0.0% 1.7% 32.3% 0.0% 100% 11.6% 6.75% 

52.1% 18.3% 0.0% 1.8% 27.8% 0.0% 100% 11.4% 6.50% 

57.5% 17.2% 0.0% 1.9% 23.4% 0.0% 100% 11.3% 6.25% 

60.2% 15.1% 2.7% 2.6% 19.5% 0.0% 100% 11.2% 6.00% 

57.3% 11.1% 10.7% 4.5% 16.4% 0.0% 100% 11.2% 5.75% 

54.4% 7.0% 18.8% 6.4% 13.4% 0.0% 100% 11.1% 5.50% 

51.5% 3.0% 26.9% 8.4% 10.3% 0.0% 100% 11.1% 5.25% 

50.2% 0.0% 33.8% 9.8% 6.2% 0.0% 100% 11.0% 5.00% 

53.9% 0.0% 36.6% 9.0% 0.0% 0.5% 100% 11.0% 4.75% 

49.0% 0.0% 34.1% 5.8% 0.0% 11.1% 100% 11.1% 4.50% 

44.2% 0.0% 31.6% 2.6% 0.0% 21.7% 100% 11.1% 4.25% 

38.4% 0.0% 28.1% 0.0% 0.0% 33.5% 100% 11.2% 4.00% 

28.9% 0.0% 21.2% 0.0% 0.0% 49.9% 100% 11.4% 3.75% 

19.5% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 66.2% 100% 11.7% 3.50% 

10.1% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% 82.6% 100% 12.1% 3.25% 

0.7% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 98.9% 100% 12.5% 3.00% 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100% 12.6% 2.98% 

Sumber: data penelitian yang diolah 

 Sebagai salah satu pilihan portofolio, investor yang menginginkan return yang 

paling tinggi dapat memilih portofolio yang pertama dengan tingkat return 11,01%. 

Namun investor juga harus bersedia menanggung risiko dari tingkat return tinggi 
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tersebut dengan menanggung risiko 22,2%. Apabila investor bersedia, maka investasi 

dapat dilakukan dengan menanamkan 100% dananya pada saham BBNI. 

 

4.2.6 Membuat Kurva Efficient Frontier 

 Dari hasil penghitungan portofolio-portofolio yang mungkin terjadi di atas, 

langkah selanjutnya adalah membuat kurva koefisien frontier. Kurva efficient frontier 

dibuat dengan menghubungkan antara return portofolio dengan standar deviasi dari hasil 

pada tabel 4.8 seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Sumber: data penelitian yang diolah 

Gambar 4.3 Kurva Efficient Frontier 
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 Kurva efficient frontier yang terbentuk adalah bisa dikatakan kurva dengan 

kondisi baik karena bentuknya menyerupai huruf “C” dan sesuai dengan teori Markowitz 

itu sendiri. Bentuk kurva yang demikian itu pula disebabkan oleh diversifikasi itu sendiri 

sehingga risiko yang dihadapi bukan merupakan rata-rata tertimbang risiko saham-saham 

yang membentuk portofolio tersebut. Faktor koefisien korelasi antartingkat return 

saham-saham mempengaruhi risiko portofolio. Serangkaian portofolio yang efficient 

tersebut dikatakan sebagai efficient frontier karena serangkaian portofolio tersebut 

berada di permukaan portofolio-portofolio lainnya yang tidak efisien yang berada di kiri 

ataupun kanan dari kurva efficient frontier tersebut. Portofolio yang efisien adalah 

portoflio yang memberikan tingkat return yang terbesar dengan risiko yang sama atau 

risiko terkecil dengan tingkat keuntungan yang sama (Husnan:2005). 

 Setiap titik-titik yang ditampilkan pada kurva adalah portofolio yang mungkin 

terbentuk dengan kombinasi saham-saham yang diteliti. Jika dilihat dari sisi return-nya, 

portofolio-portofolio yang terbentuk mulai dari yang menghasilkan return tertinggi yaitu 

11,01% kemudian semakin lama semakin menurun sampai dengan yang paling rendah 

dengan return 2,98%. Apabila dilihat dari sisi risikonya, risiko terendah adalah 11,00% 

dan risiko tertinggi 22,2%. Risiko terendah yang 11,00% tersebut dinamakan Global 

Minimum Variance (GMV). Global Minimum Variance adalah batas dimana dengan 

return yang lebih rendah namun dapat menghasilkan risiko yang sama. Portofolio dari 

Global Minimum Variance dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.9 Tabel Portofolio GMV 

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN sum STDEV RETURN 

PORTOFOLIO 

53.9% 0.0% 36.6% 9.0% 0.0% 0.5% 100% 11.0% 4.75% 

Sumber: data penelitian yang diolah 

 

 Portofolio yang terbentuk pada GMV adalah berisi 53,9% saham BBCA, 36,6% 

saham BBRI, 9,0% saham BDMN dan 0,5% saham PNBN. 

Tabel 4.10 Tabel Portofolio Return Tertinggi dan Terendah 

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN sum STDEV RETURN 

PORTOFOLIO 

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 22.2% 11.101 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100% 12.6% 2.98% 

Sumber: data penelitian yang diolah 

 

 Jika dilihat dari kurva efficient frontier pada gambar 4.2 dan juga tabel 4.10, 

portofolio yang menghasilkan return paling tinggi adalah portofolio dengan tingkat 

return 11,01% dan tingkat standar deviasi 22,2%. Sesusai dengan hasil dari average 

ruturn tertinggi yang ditampilkan pada tabel 4.2, BBNI memang menghasilkan return 

yang paling tinggi dengan 11,01% sehingga sebaiknya apabila investor ingin 

memaksimalkan return sebaiknya menginvestasikan keseluruhan dana atau 100% 

dananya pada saham BBNI dengan asumsi bahwa investor tersebut berani untuk 
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menanggung risiko yang besar pula yaitu sebesar 22,23% yang paling tinggi 

dibandingkan yang lainnya, sehingga bisa dikatakan “high risk high return”. 

 Portofolio yang menghasilkan return paling rendah atau paling kecil adalah 

portofolio dengan tingkat return 2,98% dan tingkat standar deviasi 12,6%. Dari hasil 

tersebut menghasilkan portofolio yang berisi 100% saham PNBN atau dengan kata lain 

semua dana akan diinvestasikan pada satu tempat yaitu pada saham PNBN saja. 

Sebagian besar investor akan tidak memilih portofolio ini karena menghasilkan return 

yang kecil namun risiko yang ditanggung bukan risiko yang kecil. 

 Portofolio Markowitz adalah portofolio yang menghasilkan standar deviasi 

minimum dan tingkat return tertentu, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.11 Tabel Portofolio Markowitz 

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN sum STDEV RETURN 

PORTOFOLIO 

50.2% 0.0% 33.8% 9.8% 6.2% 0.0% 100% 11.0% 5.00% 

Sumber: data penelitian yang diolah 

 

 Dari kurva efficient frontier dan tabel di atas akan terlihat portofolio optimum 

dari model Markowitz, yaitu yang memiliki tingkat standar deviasi 11,0% dengan tingkat 

return 5,00% yang berisikan 50,2% saham BBCA, 33,8% saham BBRI, 9,8% saham 

BDMN dan 6,2% saham BMRI. 

 Sebenarnya terdapat dua portofolio yang terbentuk dengan standar deviasi 11,0% 

yang merupakan standar deviasi terendah seperti yang disajikan pada tabel 4.11. Namun 

investor tentunya akan memilih portofolio yang menghasilkan return yang paling besar 
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dari standar deviasi yang sama tersebut. Return yang dihasilkan adalah 4,75% dan 5,00% 

tentunya investor akan meilih yang menghasilkan return yang paling tinggi yaitu dengan 

tingkat return 5,00% sehingga portofolio dengan return 5,00% inilah yang dipilih. 

 Dengan hasil yang didapat melalui program solver, ternyata sejalan dengan yang 

hasil perhitungan yang dilakukan sebelumnya. Saham BBCA merupakan prioritas utama 

dengan komposisi tertinggi 50,2% karena memang menghasilkan nilai korelasi yang 

paling rendah. Hal ini sejalan dengan teori dari korelasi itu sendiri yaitu mencari atau 

memilih saham-saham dengan korelasi negatif atau yang lebih kecil dari positif. 

Tujuannya adalah sebagai antisipasi apabila adanya penurunan nilai dari salah satu 

saham sehingga saham yang lain tidak berdampak sama.  

 Pertimbangan lain mengapa saham BBCA menjadi prioritas dengan komposisi 

tertinggi adalah karena tipe dari investor sendiri adalah risk averse (menghindari risiko) 

sehingga investor akan cenderung untuk memilih saham yang menghasilkan risiko 

paling rendah bukan yang menghasilkan return yang paling tinggi. Hal ini terlihat bahwa 

memang saham BBCA adalah saham dengan tingkat risiko yang paling kecil yaitu 

12,31% dibanding dengan kelima saham lainnya. 

 Pilihan kedua terbesar adalah BBRI dengan 33,8%. Bila dilihat dari risikonya, 

risiko terendah kedua adalah PNBN dengan 12,56% setelah yang pertama BBCA. 

Sehingga seharusnya yang memperoleh komposisi terbesar kedua adalah PNBN setelah 

BBCA. Namun yang terjadi tidak demikian, alasannya memang saham PNBN memiliki 

tingkat risiko yang rendah tapi dilihat pula setelah PNBN adalah BBRI yang memiliki 

risiko rendah juga yaitu 13,54%. Komposisi saham 33,8% tidak ditempatkan pada 

PNBN tapi pada BBRI karena BBRI lebih dapat menghasilkan tingkat return yang lebih 

besar daripada PNBN. Dengan perbedaan tingkat risiko 0,98% (13,54%-12,56%) akan 
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menghasilkan return yang lebih besar 2,16% (5,14%-2,98%) sehingga dengan kata lain, 

dengan memilih BBRI yang memiliki perbedaan risiko 0,98% namun akan mengahsilkan 

return yang lebih tinggi 2,16% daripada tetap memilih PNBN. 

 Dengan menggunakan program solver didapatkalah berbagai macam portofolio 

yang tercermin dalam kurva efficient frontier seperti pada gambar 4.2. Bila kurva 

tersebut didekatkan dengan garis Capital Market Line (CML) berdasarkan teori Sharpe, 

maka akan didapatkan portofolio optimum yang terdiri dari aset berisiko (saham) dan 

aset tidak berisiko (SBI). Dalam teori portofolio yang menggabungkan dua macam aset 

yang terdiri dari aset berisiko dan aset tidak berisiko terdapat beberapa teori yang 

mendukungnya seperti Sharpe, Treynor dan Jensen. Setiap teori memiliki pendekatan 

yang kurang lebih sama namun ada perbedaan dalam melihat profil resiko dari objek 

yang diteliti. Penulis lebih mendekatkan pada teori Sharpe karena dalam teori Sharpe 

profil risiko yang dipakai adalah total risiko yang sejalan dengan yang digunakan dalam 

penghitungan portofolio Markowitz sebelumnya. Dengan tingkat BI rate rata-rata tahun 

2009 adalah 7,15% atau dengan kata lain 0,5955% per bulan (terlampir) maka akan 

terbentuk kurva CML seperti di bawah ini. 
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Sumber: data penelitian yang diolah 

Gambar 4.4 Kurva Efficient Frontier dan Kurva CML 

 

 Dari gambar tersebut dapat kita lihat persinggungan antara kurva efficient frontier 

dengan kurva CML terletak pada portofolio dengan tingkat return 8,50% dan tingkat 

standar deviasi 13,7%.  

Tabel 4.12 Tabel Portofolio Sharpe 

BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN sum STDEV RETURN 

PORTOFOLIO 

8.8% 27.0% 0.0% 1.1% 63.1% 0.0% 100% 13.7% 8.50% 

Sumber: data penelitian yang diolah 
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 Portofolio tersebut berisi 8,8% saham BBCA, 27,0% saham BBNI, 1,1% saham 

BDMN dan 63,1% saham BMRI. Dari hasil yang disajikan pada tabel di atas, pilihan 

pertama adalah pengalokasian saham pada BMRI menghasilkan return yang termasuk 

tinggi yaitu 8,06% yang disajikan pada tabel 4.2 dengan satndar deviasi yang relatif kecil 

dibanding dengan BBNI yang memang menghasilkan return tertinggi dengan 11,01% 

namun dengan standar deviasi 22,23% sehingga kedua saham inilah yang memperoleh 

proporsi tertinggi dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya.  

 Dari penelitian ini perlu diperhatikan bahwa penelitian menggunakan model 

Markowitz ini memiliki asumsi-asumsi yang dipakai. yaitu:  

1. Para investor adalah penghindar risiko yang memaksimalkan utility yang 

diharapkan;  

2. Investor memilih portofolio dengan dasar pertimbangan rata-rata varian dan 

return yang diharapkan;  

3. Semua investor melakukan periode pemegangan tunggal (single holding 

periode); disamping itu ada asumsi impilisit bahwa modal yang digunakan 

investor adalah modal sendiri, bukan dari pinjaman.  

 Atas dasar asumsi pada model Markowitz di atas yang terlalu sempit  maka 

penulis menyarankan agar menggunakan model lain yaitu salah satunya dengan 

menggunakan Single Index Model pada penelitian berikutnya. 
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BAB 5 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan 

yang merupakan jawaban dari perumusan masalah bahwa: 

1. Portofolio optimum yang dapat dibentuk dari 6 saham sektor perbankan yang 

masuk dalam indeks LQ45 dengan menggunakan model Markowitz adalah yang 

memiliki tingkat standar deviasi 11,0% dengan tingkat return 5,00%. Yang 

berisikan 50,2% saham BBCA, 33,8% saham BBRI, 9,8% saham BDMN dan 

6,2% saham BMRI. 

Namun seiring berjalannya penelitian ini, peneliti menemukan jawaban lainnya dari 

pengembangan portofolio yang telah terbentuk, yaitu bahwa: 

2. Didapatkan pula Global Minimum Variance (GMV), yaitu pada tingkat return 

4,75% dan standar deviasi 11,0%. Portofolio yang terbentuk pada GMV adalah 

berisi 53,9% saham BBCA, 36,6% saham BBRI, 9,0% saham BDMN dan 0,5% 

saham PNBN. 

3. Menggunakan pendekatan teori Sharpe yang menyempurnakan teori model 

Markowitz maka didapatkan portofolio optimum dari perpotongan kurva efficient 

frontier dan kurva CML pada portofolio yang berisi 8,8% saham BBCA, 27,0% 

saham BBNI, 1,1% saham BDMN dan 63,1% saham BMRI. Dengan tingkat 

return 8,50% dan tingkat standar deviasi 13,7%. 
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5.2 Saran 

I. Saran Bagi Investor dan Manajer Investasi 

1. Investor dan atau calon investor yang ingin berinvestasi sebaiknya 

mengalokasikan dananya pada reksadana karena terdiri dari banyak 

instrumen sekuritas seperti saham, obligasi, pasar uang ataupun sekuritas 

lainnya. 

2. Manajer investasi dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai 

bahan referensi dalam pembentukan portofolio. Baik portofolio yang berisi 

aset berisiko yang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, aset bebas 

risiko, gabungan aset berisiko dan bebas risiko ataupun pada sektor lainnya. 

3. Investor dan atau calon investor ataupun manajer investasi sebaiknya 

mengalokasikan dananya melalui investasi berbentuk portofolio, karena telah 

terdiversifikasi sehingga dapat menekan risiko serendah mungkin. 

II. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya memilih sektor-sektor lain untuk diteliti 

dalam proses pembentukan portofolio optimum model Markowitz ini. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencoba dengan model portofolio lain 

seperti model indeks tunggal atau model CAPM. 

 Sehingga hasil dari penelitian tersebut menjadi referensi bagi pembaca dan dapat 

diaplikasikan dalam kegiatan berinvestasi. 
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Lampiran 1 Data Harga-harga Saham Tahun 2009 

bulan BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN 

31/12/2008 3250 680 4575 2343 2025 580 

31/01/2009 2750 770 4550 1719 1820 530 

27/02/2009 2350 700 3725 1984 1740 430 

31/03/2009 3100 720 4200 2362 2125 540 

30/04/2009 3350 1250 5800 3125 2775 610 

29/05/2009 3375 1570 6250 3750 2975 610 

30/06/2009 3525 1720 6300 4825 3175 660 

31/07/2009 3775 1890 7300 4825 4175 720 

31/08/2009 4250 1940 7600 4700 4100 730 

30/09/2009 4625 2125 7500 5950 4700 860 

30/10/2009 4575 1850 7100 4550 4675 780 

30/11/2009 4800 2025 7400 4425 4450 740 

30/12/2009 4850 1980 7650 4550 4700 760 
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Lampiran 2 Data Return Saham 

bulan BBCA BBNI BBRI BDMN BMRI PNBN 

31/01/2009 -15.38% 13.24% -0.55% -26.63% -10.12% -8.62% 

27/02/2009 -14.55% -9.09% -18.13% 15.42% -4.40% -18.87% 

31/03/2009 31.91% 2.86% 12.75% 19.05% 22.13% 25.58% 

30/04/2009 8.06% 73.61% 38.10% 32.30% 30.59% 12.96% 

29/05/2009 0.75% 25.60% 7.76% 20.00% 7.21% 0.00% 

30/06/2009 4.44% 9.55% 0.80% 28.67% 6.72% 8.20% 

31/07/2009 7.09% 9.88% 15.87% 0.00% 31.50% 9.09% 

31/08/2009 12.58% 2.65% 4.11% -2.59% -1.80% 1.39% 

30/09/2009 8.82% 9.54% -1.32% 26.60% 14.63% 17.81% 

30/10/2009 -1.08% -12.94% -5.33% -23.53% -0.53% -9.30% 

30/11/2009 4.92% 9.46% 4.23% -2.75% -4.81% -5.13% 

30/12/2009 1.04% -2.22% 3.38% 2.82% 5.62% 2.70% 
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