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ABSTRACT 
  Nowadays, investment term has become a common word to be heard for many people, 
from businessmen to students, even among the housewives. The understanding that the 
investment of capital or funds are placed in assets which are expected to provide benefits or the 
value will rise someday in the foreseeable future, it means investing is managed by 'sacrificing' 
the potential of current consumption to get better opportunities in the future. Commonly, the 
purpose of investment is to fulfill the needs and desires in order to improve the quality of life. In 
order to achieve those needs and desires, then the investment is one of the best solution. The 
types of investment instrument is quite wide and various. It could be real or paper investment, 
such as stocks, bonds, mutual funds, precious metals, property, and even open your own real 
business. Each investment instrument certainly has a different character from one another, either 
from a benefit resulted and the risks, as well as running the strategy. In this term, author will 
analyze risk and return of, gold, IHSG, and property of Pasar Kemis, in Kabupaten Tangerang 
using data from the period of 1998-2012 for long-term investments in Indonesia. 

Methodology used in this research are in five major steps, there are Problem 
Identification, Theoretical Foundation, Data Collection, Data Analysis, and the last step is 
Conclusion and Recommendation. These steps need to be conducted in order to complete the 
project. Basically, the writer wants to analyse the risk and return, optimal portfolio using 
Markowitz model, and Sharpe risk adjusted method. The result is to determine the highest return 
of investment instrument, lowest risk investment, and also the most optimal portfolio by 
providing the recommendation.  

The conclusion came out with Gold as the less risky investment with the result of 12.07% 
point using standard deviation method and 82% point using coefficient variance method. The 
highest return investment instrument is IHSG at 18.56%. While in portfolio, the most optimal 
portfolio measured with Sharpe risk adjusted method is portfolio weighted 31.93% in gold , 
44.35% in property with 15.28% return and 1.4958 point of Sharpe risk adjusted method. For 
further research, academic could use this thesis as theoretical foundation. Investor and 
Financial Planner or Professional could use this thesis as the benchmark to invest in Indonesia 
market for long-term investment.	  	  

Key Words : Investment Instruments, Risk and Return, Gold, IHSG, Property, Markowitz 
Model, Long-term Investment. 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 Tujuan para pemodal menanamkan dananya antara lain adalah untuk 

mendapatkan return (imbal hasil) yang maksimal pada risiko tertentu untuk memperoleh hasil 
tertentu pada risiko yang minimal. Untuk mendapatkan hasil tersebut para pemodal memerlukan 
informasi yang tepat dan cepat yang diperoleh hasil tertentu pada risiko yang minimal. Informasi 
yang tepat dan cepat sampai kepada para investor, nantinya akan dapat tercermin pada harga 
sekuritas yang ada. Oleh karena itu informasi yang tidak benar dan tidak tepat tentunya akan 
menyesatkan para pemodal dalam mengambil keputusan investasi sehingga hal ini akan 
merugikan para pemodal. Semakin tepat dan cepat informasi sampai kepada calon pemodal, 
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maka pasar modal yang bersangkutan semakin efisien.“Investasi adalah penanaman modal untuk 
satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 
mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang” (Sunariyah, 2003:4). Dewasa ini 
banyak negara-negara yang melakukan kebijakan seperti penurunan suku bunga yang bertujuan 
untuk meningkatkan investasi baik investasi domestik maupun investasi berdasarkan modal 
asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan memberikan “multiplier 
effect“ seperti mendorong kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan 
output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.   

Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara seksama. Analisis dilakukan 
untuk menghasilkan imbal hasil yang optimal untuk investor. Analisis rencana investasi pada 
dasarnya merupakan penelitian tentang risiko dan imbal hasil yang didapatkan dari instrumen 
investasi yang tersedia dalam pasar. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan suatu metode yang 
berkaitan dengan risiko, imbal hasil, dan evaluasi kinerja dari instrumen tersebut. Jangka waktu 
dalam berinvestasi merupakan hal yang patut dipertimbangkan. “Proses memutuskan investasi 
merupakan proses yang berjalan secara perlahan. Salah satu langkah mudah untuk berinvestasi 
adalah dengan mengetahui jangka waktu tujuan investasi, yang terdiri di dua pilihan waktu 
tujuan jangka pendek (short-term investment) atau jangka panjang (long-term investment). 
Dalam pengambilan keputusan investasi, terdapat berbagai instrumen investasi yang dapat 
dipilih, namun penting untuk memahami instrumen tersebut agar sesuai dengan tujuan investasi 
yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu.” (Sukarno, 2011).  

Dari berbagai macam produk investasi yang ada, produk investasi yang cocok 
untuk investasi jangka panjang adalah produk yang memberikan imbal hasil yang besar dalam 
kurun waktu yang lebih dari satu tahun. Pada penelitian kali ini pembahasan lebih dalam tentang 
risiko dan imbal hasil akan dilakukan pada investasi jangka panjang. “Instrumen investasi yang 
di percaya memiliki imbal hasil tinggi yang untuk investasi jangka panjang contoh nya dapat 
berupa emas, properti, surat berharga atau saham bahkan barang koleksi.” (Sukarno, 2011)  
Berbagai jenis investasi mulai dari yang instrumen investasi dengan risiko kecil sampai dengan 
risikonya besar dapat dikombinasikan. Instrumen dengan risiko besar dapat sangat 
menguntungkan dan juga dapat sangat merugikan. Untuk meminimalisasi risiko, dapat dilakukan 
analisis portofolio untuk menghasilkan kombinasi investasi yang optimal. Teori dasar pemilihan 
portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry M. Markowitz (1952). “Salah satu cara untuk 
meminimumkan risiko adalah dengan melakukan diversifikasi atau menyebar investasinya 
dengan membentuk portofolio yang terdiri dari beberapa saham” (Priyatna, 2003:2).  

Pemilihan portofolio membahas tentang permasalahan bagaimana 
mengalokasikan penanaman modal agar dapat membawa keuntungan terbanyak namun dengan 
risiko yang terkecil. Pembentukan portofolio menyangkut identifikasi instrumen mana yang akan 
dipilih. Dalam pembentukan portofolio salah satu cara yang dapat diaplikasikan adalah 
menggunakan metode koefisien korelasi berdasarkan korelasi antar instrumen-instrumen. 
“Mengestimasi korelasi dari berbagai nilai sekarang bersih muncul untuk sepasang instrumen, 
membutuhkan persamaan koefisien korelasi. Korelasi ini terbukti merupakan bahan utama dalam 
menganalisis risiko dalam konteks portofolio” (Van Horne, 2005:93).  

Atas dasar latar belakang tersebut di atas penelitian ini merujuk pada analisis 
dari risiko, imbal hasil, portofolio yang optimal dan evaluasi kinerja, untuk investasi jangka 
panjang.   
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1.2 Identifikasi Masalah 
Pada dasarnya investasi adalah penyisihan sebagian uang atau aset untuk 

memperoleh imbal hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. “Investasi adalah pengaitan 
sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang” 
(Mulyadi, 2001:284). Berdasarkan hal tersebut, timbul ekspektasi laba di masa yang akan datang 
dengan kompensasi berdasarkan waktu dan risiko serta keputusan investasi. Adapun analisis 
investasi dalam penelitian ini mencakupi imbal hasil, risiko, dan kinerja risiko atau portfolio. 
Untuk menganalisis imbal hasil nominal dengan  periode waktu tertentu dapat digunakan 
pendekatan geometrik imbal hasil. “Nilai rata-rata geometrik berulang disebut imbal hasil rata-
rata waktu yang tertimbang untuk menekankan bahwa setiap imbal hasil masa lalu akan 
menerima bobot yang sama dalam proses penghitungan rata-rata” (Bodie, 1998).  

Dalam penelitian ini penulis ingin mencari penyebab fluktuasi harga emas, 
properti, dan IHSG serta pengaruhnya terhadap imbal hasil dan risiko. Begitu pula hubungan 
antar instrumen yang dapat menghasilkan portofolio yang optimal. Penelitian ini berdasarkan 
data harga emas, properti, dan IHSG pada tahun 1998-2012. Data tersebut digunakan untuk 
menyajikan serta merekomendasikan hasil dari imbal hasil, risiko, dan kinerja risiko beserta 
portofolio yang optimal untuk investor dalam memilih investasi yang optimal berdasarkan 
analisis investasi jangka panjang.      

1.3 Perumusan Masalah  
Dalam penelitian ini, pokok rumusan masalah tersebut adalah: 

1. Secara terpisah, Investasi manakah yang memiliki risiko paling rendah? 
2. Secara terpisah, Investasi manakah yang memiliki risiko dengan tingkat fluktuasi 

harga paling rendah? 
3. Secara terpisah, Investasi manakah yang memiliki imbal hasil paling tinggi? 
4. Investasi dengan kombinasi instrumen investasi emas, properti, dan IHSG yang 

menghasilkan portofolio optimal? 
1.4  Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup penulisan sebagai pembatasan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 

1. Data harga emas pada tiap tahun mulai dari 1998 sampai dengan tahun 2012. 
2. Data harga IHSG pada tiap tahun mulai dari 1998 sampai dengan tahun 2012.  
3. Harga tanah pada penelitian ini berdasarkan data harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

pertahun di wilayah kerja KPP Pratama Kosambi, Kabupaten Tangerang, pada Kelurahan 
Pasar Kemis mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012.  

4. Data untuk penghitungan penelitian ini tidak termasuk pajak dan biaya lain pada setiap 
transaksi investasi.  

5. Risk free rate yang digunakan dalam penelitian adalah harga rata-rata BI rate pada tahun 
2012 yang berasal dari www.bi.go.id 

6. Untuk mencari portofolio optimal digunakan indeks Sharpe. 
1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis risiko paling rendah per unit imbal hasil dari 
masing-masing instrumen.  

2. Kinerja kombinasi portofolio yang optimal. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Investasi 
   Investasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk menyisihkan sebagian aset untuk 

mendapat keuntungan dimasa yang akan datang. “Investasi merujuk pada komitmen saat uang 
atau sumber daya lainnya digunakan dengan harapan untuk menuai keuntungan di masa depan” 
(Bodie, 2007). Oleh karena itu, terdapat ekspektasi laba di masa yang akan datang dengan 
kompensasi berdasarkan waktu dan risiko serta keputusan investasi. Selain itu, “Ada dua 
perspektif investasi, yang pertama adalah dalam perspektif ekonomi, sebagai investasi adalah 
pembelian yang akan digunakan di masa depan untuk menciptakan kekayaan. Perspektif kedua 
berada dalam keuangan, bahwa investasi digunakan sebagai aset moneter, dibeli dengan gagasan 
bahwa aset tersebut akan memberikan penghasilan dan dijual dengan harga lebih tinggi” 
(Sukarno, 2011). 
2.1.2.  Tujuan Investasi  
   Proses memutuskan investasi merupakan proses yang berjalan secara perlahan. 
Salah satu langkah mudah untuk berinvestasi adalah dengan mengetahui jangka waktu tujuan 
investasi, yang berdiri di dua pilihan waktu tujuan jangka pendek (short-term investment) atau 
jangka panjang (long-term investment). Dalam pengambilan keputusan investasi, terdapat 
berbagai instrumen investasi yang dapat dipilih, namun penting untuk memahami instrumen 
tersebut agar sesuai dengan tujuan investasi yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu.” 
(Sukarno, 2011).Tidak semua instrumen investasi dapat cocok dengan tujuan investasi atau 
keuangan.“Semakin banyak waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan investasi kita, kita dapat 
menggunakan instrumen berisiko tinggi karena biasanya memberikan return yang tinggi. 
Semakin singkat waktu investasi keuangan kita, kita harus menggunakan instrumen dengan 
risiko rendah karena waktu singkat tidak akan memungkinkan instrumen investasi untuk 
menerima fluktuasi nilai investasi kita”. (Damayanti, 2011:41). 
   Pada penelitian ini pembahasan akan dilakukan lebih mendalam tentang risiko 
dan imbal hasil jangka panjang pada instrumen investasi yang di percaya memiliki imbal hasil 
tertinggi yang dapat dicapai. “Dalam berinvestasi jangka panjang, alokasikan dana pada asset 
yang kebal inflasi. Aset-aset dengan tingkat risiko yang besar juga dapat menjadi pilihan karena 
seiring dengan berjalannya waktu aset tinggi risiko tersebut akan memberikan return yang 
tinggi” (Sukarno, 2009). Diantara banyaknya instrumen investasi yang ada, terdapat tiga 
instrumen yang sesuai dengan kriteria tersebut diantaranya adalah emas, IHSG dan properti. 
2.1.3.  Jenis Investasi  
   Terdapat berbagai macam jenis investasi, “Jenis-jenis investasi dapat 
dikategorikan menurut wujudnya didasarkan pada tujuan dan keterlibatan investor.”. (Ahmad, 
2008). Berikut adalah beberapa jenis investasi pada umumnya: 

1. Investasi Riil atau Nyata  
2. Deposito 
3. Wujud Aset Investasi  
4. Investasi Keuangan  

2.1.4. Risiko Investasi 
   Ada risiko dari setiap investasi. Risiko tersebut muncul apabila imbal hasil 
yang diestimasi tidak sesuai dengan harapan. “Risiko itu ada jika pembuat keputusan (perencana 
proyek) mampu mengestimasi kemungkinan-kemungkinan (probabilitas) yang berhubungan 
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dengan berbagai variasi hasil yang akan diterima selama investasi sehingga dapat disusun 
distribusi probabilitasnya.” (Nursyamsi, 2010:5). Menurut Arthur J. Keown, 2010, “Risiko 
adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai deviasi standar. Selain itu, 
risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan 
(expected return –ER) dengan tingkat pengembalian aktual (actual return)”.Dengan adanya 
penyusunan distribusi probabilitas tersebut, investor dapat menngetahui risiko yang ada dalam 
setiap instrumen investasi yang akan di investasikan. Selain itu, investor juga apat memilih 
investasi yang sesuai dengan pilihan pribadi sang investor. 

2.2 Emas 
2.2.1. Definisi Emas 
 Emas adalah logam mulia yang sudah menjadi pilihan investasi sejak lama. Hal ini karena 
emas memiliki keindahan dan tergolong dalam benda mewah serta mudah untuk dibeli dan dijual 
kembali. Jika dolar sedang mengalami krisis yang menyebabkan penurunan harga di pasar, 
biasanya pemegang mata uang dolar akan melepas dolar dan membeli emas sebagai gantinya. 
Begitu pula perdagangan saham. Para pedagang akan segera menjual saham mereka dan 
membeli emas jika harga saham mulai turun. Hal ini biasanya karena harga emas akan naik jika 
harga saham secara umum (IHSG) telah menurun.” (Ahmad, 2008). Bahkan harga emas 
cenderung meningkat dari waktu ke waktu. 
2.2.2 Manfaat Investasi Emas  
   “Emas merupakan sarana investasi yang saat ini sedang banyak digemari oleh 
para investor. Harga emas yang relatif terus mengalami kenaikan, membuat investasi ini kini 
menjadi populer. Namun, investasi emas pada pasar derivatif merupakan invetasi yang memiliki 
risiko yang besar juga, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi high risk, high return” (Heru 
Prasetya, 2012).  
2.2.3 Risiko Investasi Emas 
    “Harga emas selalu berubah dalam waktu singkat, bahkan selalu mengalami 
pergerakan setiap harinya. Namun, pada kenyataannya di semester 2013 ini, harga emas bahkan 
cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan membaiknya ekonomi Amerika Serikat, 
sehingga semakin menurun investasi emas oleh para investor. Selain itu, adanya penurunan 
permintaan emas dari negara-negara pengimpor emas. Hal tersebut menyebabkan timbulnya 
risiko bagi para investor, nasabah, pemerintah, maupun dunia yang semakin tinggi.” (Saputra, 
2013).  
2.3 Properti 
2.3.1. Definisi Properti  
   “Properti adalah setiap properti yang melekat langsung ke tanah, serta tanah itu 
sendiri. Properti tidak hanya mencakup bangunan dan struktur lainnya, tetapi juga hak-hak dan 
kepentingan. Properti dapat berupa sewa atau perumahan. Setiap struktur atau perbaikan yang 
melekat pada tanah bukan merupakan investasi yang bergerak agar dapat dianggap sebagai 
properti riil. Sumber daya alam seperti minyak, gas dan kayu juga termasuk, karena mereka 
dianggap sebagai bagian dari tanah.” (Handoko, 2010). 
2.3.2 Berinvestasi di Properti  
   Selama bertahun-tahun, investasi di properti itu cukup menguntungkan. Salah 
satu alasan utama adalah wujudnya yang nyata dan harga yang cenderung meningkat. Properti 
pada umumnya adalah salah satu instrumen investasi yang tidak dapat disalahkan. Tentu saja, 
seperti halnya investasi pasar untuk properti berfluktuasi dari waktu ke waktu 
2.3.3 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
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   Sebagai acuan harga tanah, NJOP merupakan data yang dapat digunakan. 
“NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara alami. 
Jika tidak ada transaksi, NJOP ditentukan dengan membandingkan harga dengan benda- benda 
serupa lainnya, nilai akuisisi baru, atau NJOP pengganti.” (Bambang, 2013) 
2.3.4 Manfaat Berinvestasi di Properti  
   Ada beberapa manfaat dari properti khususnya investasi pada tanah. “Pertama, 
untuk berinvestasi di properti, itu diperbolehkan untuk para investor untuk meminjam uang dari 
bank. Tanah yang diinvestasikan juga dapat memberikan penghasilan pasif kepada investor jika 
tanah tersebut disewakan atau digunakan sebagai obyek yang memberikan penghasilan 
tambahan. Fluktuasi harga dari investasi tanah tidak terlalu tinggi atau risiko yang cukup rendah 
untuk tujuan investasi jangka panjang. Harga juga relatif akan meningkat sesuai dengan inflasi.” 
(Damayanti, 2011).  
2.3.5 Risiko Berinvestasi di Properti  
   Selain manfaat dalam berinvestasi pada tanah, ada pula risiko beberapa bidang 
tanah investasi seperti biaya perawatan dan pajak, kerusakan bangunan, risiko harga rendah di 
daerah yang tidak strategis, dan risiko bisnis. Selain itu, risiko lain masih akan menjadi risiko 
terkendali yang dapat ditangani dalam waktu jangka panjang.  
2.4 Saham 
2.4.1 Definisi Saham  
   Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam 
suatu perusahaan atau perseroan terbatas. “Wujud saham adalah selembar kertas yang 
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 
berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan 
di perusahaan tersebut” (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 5).  
2.4.2 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
   “Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah suatu rangkaian informasi 
historis mengenai pergerakan harga saham gabungan, sampai tanggal tertentu dan mencerminkan 
suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabungan di bursa efek” 
Sunariyah (2003 : 147). IHSG ini bisa digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum atau 
mengukur apakah harga saham mengalami kenaikan atau penurunan. IHSG juga melibatkan 
seluruh harga  

2.4.3 Manfaat Investasi Saham  
   Dalam berinvestasi pada saham, tentunya akan memberikan imbal hasil. Imbal 
hasil yang didapatkan dari saham dapat berupa dividen atau dapat berupa capital gain dan 
capital loss dari saham yang di investasikan. Selain itu, “Saham merupakan aset likuiditas, 
sehingga mudah diperdagangkan ke pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi daripada 
harga pada saat pembelian (capital gain) atau lebih rendah (capital loss).” (Tandelilin, 2010).  
2.4.4 Risiko Investasi Saham 
   Selain imbal hasil, setiap investasi memiliki risiko, begitu pula dengan investasi 
pada saham. Dapat dipahami bahwa risiko pada investasi saham cenderung memiliki keterkaitan 
dengan imbal hasil dari saham (Tandelilin, 2010) 
2.5 Imbal Hasil dan Risiko 
2.5.1. Imbal Hasil  

Imbal hasil (return) adalah keuntungan atas investasi di masa yang akan 
datang. “Return adalah keuntungan yang diperoleh investor dari dana yang ditanamkan pada 
suatu investasi. Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan 
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capital gain (loss). Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau 
pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan, capital gain (loss) 
sebagai komponen kedua dari return merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat 
berharga (saham atau obligasi), yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor.” 
Tandelilin (2010). 

2.5.1.1  Rata-rata Imbal Hasil Aritmatika 
   Aritmatika Imbal hasil merupakan penghitungan imbal hasil yang paling sering 
digunakan. “Aritmatika imbal hasil biasanya digunakan dalam satu periode investasi.” (Mindlin, 
2007). Ini menjelaskan bahwa imbal hasil rata-rata merupakan jumlah dari serangkaian angka 
dibagi dengan serangkaian angka dalam satu periode investasi.   
Di bawah ini adalah rumus imbal hasil aritmatika: 

  Rarithmetic = (Ct + Pt - Pt-1) / Pt-1 (2.1) 
Catatan:  
Ct = kas (aliran) yang diterima dari investasi aset pada periode waktu t-1 untuk t  
Pt = nilai pada waktu t  
Pt-1 = nilai pada waktu t-1 
2.5.1.2 Rata-rata Imbal Hasil Geometrik 
   “Nilai rata-rata geometrik berulang kali disebut imbal hasil rata-rata waktu 
yang tertimbang untuk menekankan bahwa setiap imbal hasil masa lalu akan menerima bobot 
yang sama dalam proses penghitungan rata-rata.” (Bodie, 2007). Imbal hasil geometrik 
digunakan untuk periode, seperti dua, tiga, atau beberapa tahun kedepan untuk deretan data. 
Penggunaan data untuk deretan berapa tahun kedepan dilakukan atas dasar “Perhitungan pada 
imbal hasil geometrik 
dapat menghasilkan dampak yang 
signifikan terhadap keputusan 
alokasi asset” (Marcus, 2007). Persamaan umum untuk menghitung imbal hasil rata-rata 
geometrik digambarkan sebagai berikut: 
 
 
Catatan: 
rarith =  Aritmatika imbal hasil per periode  
n =  total jumlah periode 
2.5.2. Risiko 
   "Risiko adalah ukuran dari ketidakpastian seputar imbal hasil investasi yang 
akan mendapatkan atau, lebih formal, risiko istilah yang digunakan bergantian dengan 
ketidakpastian untuk merujuk pada variabilitas hasil yang berkaitan dengan diberikan asset. 
Untuk membuat perkiraan tentang imbal hasil yang diharapkan dan risiko masa depan, pertama-
tama kita harus belajar bagaimana untuk meramalkan nilai-nilai masa lalu mereka, yaitu imbal 
hasil yang diharapkan dan risiko bahwa investor sebenarnya diantisipasi dari data 
historis”(Gitman, 2011).  
2.5.2.1. Standar Deviasi 
 Tujuan dari perhitungan risiko 
aset adalah untuk mengukur dispersi sekitar nilai yang diharapkan; ditunjukkan oleh nilai standar 
deviasi dari return aritmatika selama n tahun. Rumus untuk perhitungan standar deviasi dari 
imbal hasil adalah: 
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2.5.3 Koefisien Variansi 

Koefisien variansi merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk 
membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. “Kalau kita 
membandingkan berbagai variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda maka 
tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut.” (Hervian, 
2011). Koefisien variansi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :  

KVi = 
 (2.4)

 

2.6 Return & Risk Portofolio 
   Portofolio adalah gabungan atau kombinasi dari berbagai instrumen atau 

aset investasi yang disusun untuk mencapai tujuan investasi investor. Dalam menganalisis 
beberapa gabungan instrumen investasi portofolio menjadi salah satu alat ukur untuk 
menentukan investasi yang paling menghasilkan. Oleh sebab itu, imbal hasil (return) dan risiko 
dari portofolio dijadikan acuan dalam menentukan gabungan investasi.  

2.6.1 Imbal Hasil Portofolio 
“Portofolio dapat didefinisikan sebagai sekumpulan investasi atau 

gabungan dari 2 atau lebih surat berharga pada beberapa alat investasi, bisa sejenis dan juga tidak 
sejenis yang tujuannya adalah menghindari resiko dan menghasilkan pendapatan sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan.” (Tandelilin, 2010). Imbal hasil (return) dari portofolio dibagi menjadi 
dua, yaitu Return realisasian portofolio dan Return ekspektasian portofolio. Berikut adalah 
rumus dari imbal hasil portofolio: 

 (2.5) 

2.6.2 Komponen Risiko Portofolio 
Sedangkan, risiko portofolio (risk portofolio) adalah varian return sekuritas-

sekuritas yang membentuk portofolio tersebut (Jogiyanto, 2008: 246). Komponen  pengukur 
risiko adalah standar deviasi (standard deviation) atau varian (variance) yang merupakan 
kuadrat dari standar deviasi. Harry M. Markowitz (dalam Jogiyanto, 2008: 245) menunjukan 
bahwa secara umum risiko dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal 
ke dalam bentuk portofolio. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam 
portofolio ialah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan 
sempurna dengan koefisien korelasi. 

2.6.2.1 Kovarian  
    “Kovarian adalah ukuran dari seberapa banyak dua set data yang berbeda-beda. 
Kovarian menentukan sejauh mana dua variabel yang berkaitan atau bagaimana mereka 
bervariasi bersama. Kovarian adalah rata-rata hasil dari penyimpangan dari titik data masing-
masing mean” (Langtue, 2013). Berikut adalah persamaan dari kovarian : 
 

 (2.6) 
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2.6.2.2 Koefisien Korelasi 
    Dalam pembentukan portofolio yang baik antar instrumen investasi ditunjukkan 
dengan korelasi yang negatif antar instrumen yang dihitung.  Dapat dijelaskan bahwa “Korelasi 
antar nilai berbagai investasi mungkin positif, negatif, atau nol, tergantung sifat hubungannya. 
Korelasi 1 menunjukkan bahwa dua investasi bergerak seiring dalam proporsi yang sama. 
Koefisien korelasi -1 menunjukkan bahwa dua investasi berbanding terbalik dalam proporsi yang 
sama. Sedangkan koefisien korelasi 0 menunjukkan tidak adanya hubungan. Dalam berinvestasi 
dua investasi yang berkorelasi baik adalah dengan hasil yang negatif” (Van Horne, 2005:93). 
Dengan begitu, kombinasi investasi yang baik menurut metode koefisien korelasi adalah 
investasi yang berkorelasi negatif. Disebutkan bahwa korelasi yang negatif menunjukan 
hubungan yang terbalik. disaat satu investasi mengalami kenaikan harga, maka investasi yang 
lain mengalami penurunan harga. Hal ini berdampak baik pada kombinasi portofolio investasi 
karena dapat meminimalisasi risiko investasi. Berikut adalah persamaan umum dari koefisien 
korelasi antara imbal hasil dua investasi: 

 (2.7) 
2.6.2.3 Risiko Portofolio 
   Risiko portofolio adalah “Besaran risiko investasi diukur dari besaran standar 
deviasi dari return yang diharapkan. Deviasi standar merupakan akar kuadrat dari varians, yang 
yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata- ratanya; semakin 
besar penyebarannya, semakin besar varians atau deviasi standar investasi tersebut.”(Mulyana, 
Deden : 2008). Dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai 
akibat penambahan sekuritas kedalam portofolio. Rumus untuk menghitung risiko portofolio bisa 
dituliskan sebagai berikut: 

   (2.8) 
2.7 Diversifikasi Portofolio 
   Teori diversifikasi portofolio Markowitz berusaha untuk mengurangi standar 
deviasi portofolio sehingga menghasilkan nilai mendekati nol, hal tersebut bertujuan 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. Ukuran yang dipakai dalam portofolio Markowitz 
adalah koefisien korelasi.  

2.7.1 Markowitz Model 
   Harry Markowitz (1952) mengemukakan suatu model diversifikasi risiko yang 
efisien dalam Jurnal of Finance dengan judul Portfolio Selection. Artikel tersebut membuka 
pintu dimulainya teori portofolio modern. Markowitz mengatakan bahwa investor dapat 
memaksimumkan expected return melalui diversifikasi instrumen investasi dalam portofolio 
karena instrumen – instrumen tersebut saling berkorelasi dalam portofolio.  

2.7.1.1. Portofolio Efisien 
Berdasarkan definisinya, “Dalam Pembentukan portofolio, investor selalu ingin 

memaksimalkan return harapan dengan risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau 
mencari portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. 
Karakteristik portofolio seperti ini disebut sebagai portofolio yang efisien” (Tandelilin, 2010 : 
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157). Selain itu, “Suatu portofolio dikategorikan sebagai portofolio yang efisien (efficient 
portofolio) apabila portofolio tersebut terletak pada permukaan yang efisien (efficient frontier)” 
(Priyatna dan Sukono, 2003). Kumpulan portofolio efisien Markowitz terletak pada garis batas 
(efficient frontier) serangkaian portofolio.  

2.7.1.2. Portofolio Optimal 
Menurut Markowitz, portofolio yang optimal adalah dengan mengombinasikan 

beberapa instrumen investasi yang koefisien korelasi-nya kurang dari positif, disamping itu, 
apabila dua kombinasi instrumen investasi yang memiliki imbal hasil yang sama tetapi risikonya 
berbeda, maka dipilih yang risiko rendah. “Portofolio optimal merupakan portofilio yang dipilih 
seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien.” 
(Tandelilin, 2010 : 157).  

2.8 Evaluasi Kinerja Portofolio 
2.8.1 Definisi Evaluasi Kinerja Portofolio 
 Mengevaluasi kinerja berdasarkan imbal hasil rata-rata saja tidak memberikan hasil yang 
cukup akurat. Imbal hasil harus disesuaikan dengan risiko sebagai variable pembanding. 
“Metode evaluasi kinerja atau risiko yang telah disesuaikan, menggunakan mean-variance 
kriteria yang muncul bersamaan dengan model penentuan harga aset modal.” (Sharpe, 1970). 
Selain itu, “Pengukuran ini dikenal dengan istilah composite (risk-adjusted) measure of 
portofolio performance karena mengkombinasikan antara return dan risk dalam suatu 
perhitungan” (Jogiyanto, 2003).  
2.8.2 Evaluasi Sharpe 
   Rasio yang dikembangkan oleh peraih Nobel William F. Sharpe adalah untuk 
mengukur kinerja penyesuaian risiko. “Rasio Sharpe memberitahu kita apakah imbal hasil 
portofolio ini adalah karena keputusan investasi yang tepat atau akibat dari risiko kelebihan.” 
(Marcus, 2007). Semakin besar rasio Sharpe, semakin baik risiko kinerjanya telah disesuaikan. 
“Sebuah rasio Sharpe negatif menunjukkan bahwa aset berisiko kurang akan berperforma lebih 
baik daripada keamanan yang sedang dianalisis.” (Bodie, 2007).  
Berikut ini adalah rumus rasio Sharpe: 

  (2.10) 
2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian portofolio saham telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 
baik dari dalam negeri maupun luar negeri, oleh karena itu penelitian yang penulis lakukan tidak 
lepas dari penelitian–penelitian tersebut. Penelitian–penelitian yang penulis gunakan sebagai 
referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Lupita Putri Burhanudin dan Ibnu Bagus 
Syahputra. Ibnu Bagus Syahputra membahas tentang pembentukan portofolio optimal saham 
pada indek LQ45 pada tahun 2010 dengan Menggunakan Model Markowitz dan Single Index. 
Pada penelitian tersebut diberikan gambaran cara pembentukan portofolio optimal saham serta 
menganalisis model portofolio optimal manakah yang cocok dengan karakteristik investor. 
Penelitian tersebut mengunakan 39 sampe saham dari LQ-45. Analisis data menggunakan 
Microsoft Office Excel untuk mencari imbal hasil saham, standar deviasi, korelasi, kovarian, 
varians portofolio, return portofolio dan standar deviasi  pada model Markowitz, juga untuk 
menghitung beta, alpha, varian sistematis, excess return to beta (ERB), cut off point, beta dan 
alpha portofolio, return dan risiko dalam Model Indeks Tunggal. Kesimpulan dari penelitian 
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tersebut pada intinya mengacu pada pilihan-pilihan saham pada indek LQ-45 yang telah dihitung 
untuk direkomendaikan sesuai dengan tipe investor. 

Lupita Putri membahas tentang analisis perbandingan imbal hasil dan risiko 
beserta evaluasi kinerja dari instrumen-instrumen investasi yaitu perak, emas, JKSE, dan properti 
pada lima kelurahan di Kabupaten Tangerang untuk investasi jangka panjang. Sample dari 
penelitian ini menggunakan data setiap bulan pada masing-masing investasi selama 15 tahun. 
Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyajikan imbal hasil, risiko, gabungan 
diantaranya menggunakan koefisien korelasi evaluasi kinerja serta untuk investasi jangka 
panjang. Analisis data menggunakan Microsoft Office Excel untuk mencari imbal hasil, standar 
deviasi, kovarian, penghitungan beta, evaluasi kinerja Sharpe & Treynor serta koefisien korelasi. 
Hasil dari penelitian lebih mengacu untuk membandingkan imbal hasil, risiko, evalusi kinerja 
risiko, volatilitas (beta), serta sedikit tentang portofolio menggunakan koefisien korelasi terhadap 
instrumen-instrumen investasi tersebut diatas. 

2.10 Rerangka Pemikiran 

 
BAB III 

METODE PENELITIAN 
3.1. Objek Penelitian 

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah analisis data harga emas pertahun 
mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012. Harga pertahun data IHSG periode 1998 
sampai dengan tahun 2012. Data harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di 
Kelurahan Pasar Kemis, di Kabupaten Tangerang pada tahun 1998 sampai 2012. Data untuk 
penghitungan penelitian ini tidak termasuk pajak dan biaya lain pada setiap transaksi investasi. 
Penelitian ini juga diasumsikan menggunakan rata-rata risk free rate BI 2012 sebesar 5,77%. 

3.2. Teknik Penghimpunan Data 
3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. “Data 
sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti” 
(Sekaran, 2010). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga emas, IHSG, dan NJOP 
periode tahun 1998-2012. Data tersebut diperoleh dari : 

1. Kantor Pusat Pelayanan Pajak (KPP) Kosambi, Kabupaten Tangerang 
2. Kitco.com 
3. Yahoo Finance 

3.2.2. Data Yang Dihimpun  
Data yang dihimpun sebagai berikut: 
1. Data harga emas tahunan mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 yang di unduh 

dari www.kitco.com.  
2. Data harga IHSG tahunan mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 yang di unduh 

dari yahoo.finance.com. 
3. Data harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mulai tahun 1998 sampai 

dengan tahun 2012 di area Tanggerang.  
3.2.2.1 Penghimpunan Data Emas 

Data harga emas didapatkan melalui internet di www.kitco.com. Setelah 
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memasuki situs, untuk mendapatkan data historis dari emas dapat diunduh dengan cara meng-
klik pada "Charts & Data". Pada grafik tahunan, terdapat pilihan untuk melihat data. Klik untuk 
melihat data setelah memilih tahun yang diperlukan untuk data. Penulis menggunakan harga 
emas dari tahun 1998 sampai 2012 sebagai bahan penelitian. 
3.2.2.2 Penghimpunan Data IHSG 

Harga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat diakses melalui internet 
melalui situs finance.yahoo.com. Ketik^JKSE di halaman‘finance search’ dan klik 'Get Quotes’. 
Setelah dihalaman 'Historical Prices', klik untuk mendapatkan data historis IHSG sesuai dengan 
periode data yang dibutuhkan kemudian pilih harga tahunan. Tabel indeks harga tahunan IHSG 
akan muncul dan dapat ditransfer ke file komputer dengan mengklik 'Spreadsheet Download'. 
Penulis menggunakan harga IHSG dari tahun 1998 sampai 2012. 
3.2.2.3 Penghimpunan Data Properti 

Untuk menghitung risiko dan imbal hasil properti, data sekunder dari Pajak 
Bumi dan Bangunan atau dikenal sebagai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Indonesia merupakan 
data yang paling cocok untuk dianalisis. Karena data tersebut merupakan harga dasar tanah tanpa 
pajak dan biaya administrasi lainnya. Data tersebut dapat diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP). Data diperoleh dalam bentuk harga pertahun mulai  dari tahun 1998 sampai dengan 2012 
di seluruh wilayah kerja KPP. Penulis menggunakan harga rata-rata pertahun 1998-2012. 

3.2.3. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, ada lima langkah utama. Identifikasi Masalah, 

Landasan Teoritis, Pengumpulan Data, Analisis Data, dan langkah terakhir adalah 
Kesimpulandan Rekomendasi. Langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk menjalankan 
penelitian ini. Diagram untuk menggambarkan aliran prosesuntuk penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

Diagram 3.1 

Metode Penelitian 

(Sumber: Olahan Penulis) 

3.3. Teknik Penghitungan Data 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa penghitungan untuk menghasilkan analisis, penghitungan 
dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan  Microsoft Office Excel (Excel) 
untuk mempermudah penulis dalam mengolah sejumlah kumpulan data yang tidak sedikit.  
3.3.1. Imbal Hasil Aritmatika & Geometrik 

Untuk menghitung imbal hasil emas, properti, dan IHSG, metode yang digunakan adalah 
sama. Pertama-tama, langkah yang harus dilakukan adalah menghitung imbal hasil tahunan.  

Rumus yang digunakan untuk mencari imbal hasil tahunan adalah rumus aritmatika 
sebagai berikut: 

 

Identifikasi	  
Masalah	  

Landasan	  

Teoritis	  

Pengumpulan	  	  

Data	  

Kesimpulan	  dan	  
Rekomendasi	  

Analisis	  
Data	  
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Rarithmetic = (Ct + Pt - Pt-1) / Pt-1  (3.1) 

Catatan: 
Ct = kas (aliran) yang diterima dari investasi aset pada periode waktu t-1 untuk t 
Pt = nilai pada waktu t 
Pt-1 = nilai pada waktu t-1 

 Dalam hal ini, Ct adalah arus kas yang diterima dari investasi pada instrumen. Variable 
tersebut tidak akan digunakan dalam perhitungan karena tidak ada data aktual untuk biaya sewa 
atau arus kas yang diterima oleh masing-masing instrumen. Data tersebut hanya berisi harga dari 
instrumen dalam periode lima tahun. Oleh karena itu, rumus akan menjadi:  

 Raritmetic = (Pt – Pt-1) / Pt-1. (3.2) 
Setelah hasil dari imbal hasil pertahun ditemukan, maka langkah berikutnya adalah untuk 

menemukan imbal hasil Aritmatika tahunan dengan menjumlah imbal hasil aritmatika pertahun 
pada setiap tahun. Rumus untuk mencari imbal hasil aritmatika tahunan dalam Excel adalah:  

=SUM(imbal hasil pertahun) 
Jumlah imbal hasil pertahun pada tahap berikutnya akan digunakan untuk mencari imbal 

hasil aritmatika rata-rata dengan rumus sebagai berikut: 
   

        (3.3) 
Atau dengan penghitungan excel : 

=AVERAGE(Imbal hasil pertahun). 
Langkah berikutnya adalah untuk menghitung imbal hasil rata-rata geometrik. Pertama-

tama dimulai dengan menghitung imbal hasil geometrik setiap tahun dengan menggunakan 
rumus: 

=((1+ imbal hasil pertahun)*(1+ imbal hasil pertahun 2)*..*(1+ imbal hasil pertahun)*(1+ 
imbal hasil pertahun) )^n – 1 

Imbal hasil pertahun dalam rumus di atas adalah imbal hasil seperti yang digunakan dalam 
mencari imbal hasil aritmatika tahunan. Hasilnya akan diperoleh dalam bentuk imbal hasil 
geometrik tahunan setiap tahun yang digunakan untuk menghitung risiko.  
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

      
          (3.4) 

Atau menggunakan excel : 
=GEOMEAN((Aritmatika imbal hasil pertahun +1)^1/n)-1 

3.3.1.1. Penghitungan Aritmatika Imbal Hasil Menggunakan Excel 
Penghitungan aritmatika imbal hasil dengan menggunakan Microsoft Office Excel (Excel) untuk 
setiap instrumen investasi (emas, IHSG, Properti) pada dasarnya sama. Perbedannya hanya 
berdasarkan sumber data. Berikut adalah penghitungan Aritmatika imbal hasil menggunakan 
excel : 

1. Buat tabel sedemikian rupa yang berisikan data-data yang diperlukan. Masukan data 
harga pertahun pada kolom “Data Harga Pertahun”. 

2. Hitung imbal hasil tahunan dengan = (Pt – Pt-1) / Pt-1.  
 P dalam artian data harga dari data. Jika Pt menggunakan data harga tahun 1999, maka 
Pt-1 menggunakan data harga tahun 1998 untuk mendapatkan imbal hasil tahunan tahun 
1999. Formula dimasukkaan dalam kolom “Imbal Hasil Pertahun”. 
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3. Setelah hasil dari imbal hasil pertahun ditemukan, maka langkah berikutnya adalah untuk 
menemukan imbal hasil aritmatika tahunan dengan menjumlah imbal hasil setiap tahun. 
Rumus untuk mencari imbal hasil Aritmatika tahunan dalam Excel adalah:  

=SUM(imbal hasil pertahun) 
Imbal hasil pertahun pada tahun masing-masing ke dalam rumus =SUM(imbal hasil 
pertahun). Data diinput dengan cara mem-block semua hasil dari penghitungan imbal 
hasil tahunan dalam kolom “Imbal Hasil Pertahun” yang di diversifikasikan dalam kolom 
“Tahun”. (Contoh imbal hasil pertahun pada tahun 1998) 

4. Setelah dijumlahkan menggunakan rumus tersebut diatas, imbal hasil aritmatika dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

=AVERAGE(Imbal hasil Aritmatika tahunan). 
Dengan begitu didapatkan hasil untuk imbal hasil aritmatika tahunan dengan merata-
ratakan imbal hasil pertahun pada tahun masing-masing dengan meng-input rumus 
=AVERAGE(Imbal hasil Aritmatika tahunan). Pada kolom “Aritmatika Imbal Hasil”. 

Langkah penghitungan untuk aritmatika imbal hasil tersebut diatas dilakukan 
untuk menghitung instrumen investasi baik emas, IHSG, maupun Properti. 

3.3.1.2. Penghitungan Geometrik Imbal Hasil Menggunakan Excel 
Penghitungan geometrik imbal hasil dengan menggunakan Microsoft Office Excel (Excel) untuk 
setiap instrumen investasi (emas, IHSG, Properti) pada dasarnya sama. Aritmatika imbal hasil 
dari setiap instrumen harus dihitung terlebih dahulu. Ada beberapa perbedaan berdasarkan 
sumber data yang memperlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk mempermudah penghitungan, 
tabel yang disajikan penulis berhubungan dengan penghitungan aritmatika imbal hasil yang telah 
dihitung sebelumnya. Berikut adalah penghitungan geometrik imbal hasil menggunakan excel. 

1. Buat tabel sedemikian rupa yang berisikan data-data yang diperlukan. Masukan data 
harga pertahun pada kolom “Data Harga Pertahun”. 

2. Untuk menghitung geometrik imbal hasil pertahun menggunakan rumus: 
=((1+ imbal hasil pertahun1)*(1+ imbal hasil pertahun 2)*..*(1+ imbal hasil 
pertahun3)*(1+ imbal hasil pertahunn)) ^1/n – 1 
Untuk mempermudah penyajian data, penulis mendiversifikasi kolom untuk menghitung 
geometrik imbal hasil menjadi dua kolom, yaitu “((Aritmatika Imbal Hasil) +1)” dan 
“((Aritmatika Imbal Hasil) +1) ^1/n“ untuk melengkapi data penghitungan seperti rumus 
geometrik imbal hasil diatas. 

3. Langkah selanjutnya adalah menghitung Aritmatika imbal hasil pertahun +1 dengan 
meng-input formula =(imbal hasil pertahun)+1, pada kolom “((Aritmatika Imbal Hasil) 
+1)”. Hasil dari penghitungan diletakkan sejajar dengan baris pada tahun yang dihitung 
Aritmatika imbal hasil pertahunnya. Contohnya, di kolom D9 berisikan imbal hasil tahun 
1999 maka Aritmatika imbal hasil pertahunnya diletakkan sejajar dengan baris imbal 
hasil 1999 atau E9. 

4. Setelah (imbal hasil tahunan +1) ditemukan, maka hasil tersebut dapat di-input kedalam 
rumus : 
=((1+ imbal hasil tahunan1)*(1+ imbal hasil tahunan 2)*..*(1+ imbal hasil tahunan3)*(1+ 
imbal hasil tahunann)) ^1/n – 1 

Rumus dimasukan pada kolom “Geometrik Imbal Hasil Pertahun” pada baris dalam kolom 
“Tahun” yang dihitung. Contohnya untuk periode 1998 maka hasil dari geometrik imbal hasil 
pertahun berada pada kolom tersebut. Begitu pula untuk geometrik imbal hasil periode 
berikutnya (1999-2012). 
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5. Selanjutnya adalah menghitung (Aritmatika imbal hasil pertahun +1)^1/n untuk 
menghitung rata-rata geometrik imbal hasil dengan meng-input formula: 

= ((Aritmatika imbal hasil pertahun +1)^1/n) 

Formula di-input pada kolom “((Aritmatika Imbal Hasil) +1) ^1/n)”. Dimana n merupakan 
jumlah data pada setiap tahun. Hasil dari penghitungan diletakkan sejajar dengan baris 
pada tahun yang dihitung “((Aritmatika Imbal Hasil) +1) ^1/n“. Contohnya, E9 pada 
kolom “((Aritmatika Imbal Hasil) +1))” berisikan hasil dari penghitungan Aritmatika 
imbal hasil pertahun +1 pada tahun 1999, maka (Aritmatika Imbal Hasil) +1) ^1/n), 
diletakkan sejajar dengan baris pada kolom “((Aritmatika Imbal Hasil) +1) ^1/n)”. atau F9.  

6. Tahapan terakhir adalah menghitung rata-rata imbal hasil geometrik pertahun dengan 
menggunakan rumus : 

=GEOMEAN((Aritmatika imbal hasil pertahun +1)^n)-1 
Rumus dimasukkan dalam kolom “Rata-rata Geometrik Imbal Hasil Pertahun”. Dengan 
cara mem-block semua hasil dari (Aritmatika imbal hasil 
pertahun +1)^n) yang ada pada kolom “((Aritmatika 
Imbal Hasil) +1) ^1/n)”. 

3.3.2. Penghitungan Risiko  
Tujuan dari perhitungan risiko aset adalah untuk mengukur dispersi sekitar nilai yang 
diharapkan; ditunjukkan oleh nilai standar deviasi dari return aritmatika selama n tahun. Rumus 
untuk perhitungan standar deviasi dari imbal hasil adalah: 
 
 
Atau dengan penghitungan excel : 

=STDEV(Imbal hasil pertahun). 
3.3.2.1. Penghitungan Standar Deviasi Menggunakan Excel 
 Pada dasarnya, penghitungan risiko dengan menggunakan standar deviasi untuk 
instrumen emas, IHSG, dan properti adalah sama. Hanya berbeda pada data rata-rata imbal hasil 
yang diperlukan untuk penghitungan. Data rata-rata imbal hasil yang digunakan adalah data dari 
tiap instrumen. Untuk mempermudah penyajian data, penulis mengolah tabel untuk standar 
deviasi, dan kovarian dalam satu tabel penyajian.  

1. Buat tabel sedemikian rupa yang berisikan data-data yang diperlukan. Masukan data rata-
rata imbal hasil dari tiap instrumen pada kolom “Emas”, “IHSG”, dan “Properti Pasar 
Kemis”. 

2. Untuk penghitungan standar deviasi, gunakan rumus : 
=STDEV(Imbal hasil pertahun) 

Rumus di-input pada cell standar deviasi, dimana (imbal hasil pertahun) merupakan 
rentang imbal hasil yang berasal dari data mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 
2012. Langkah yang dilakukan adalah dengan mem-block seluruh imbal hasil dari masing 
masing instrumen. Contohnya untuk mendapatkan standar deviasi dari emas, data rata-
rata imbal hasil yang digunakan adalah rata-rata imbal hasil berdasarkan data mulai dari 
tahun 1998-2012 yang di-input ke dalam formula. 

3.3.3. Koefisien Variansi  
Koefisien variansi merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk 

membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Untuk menghitung 
Koefisien variansi, standar deviasi harus dihitung terlebih dahulu.  
Berikut adalah rumus dari koefisien variansi : 
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KVi = 
 (2.4)

 

Atau dengan excel: 
KV = (std. dev / rata-rata imbal hasil geometrik) x 100% 

3.3.4. Pembentukan Portofolio  
   Dalam pembentukan portofolio terdapat beberapa penghitungan. Dari 
penghitungan tersebut dapat menghasilkan  pilihan-pilihan bagi investor untuk berinvestasi pada 
instrumen investasi yang dirasa optimal. Berikut tahapan penghitungan dalam pembentukan 
portofolio. agar mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan pendapat Markowitz. Tahapan 
tersebut yaitu : 
1. Menghitung imbal hasil dan risiko (standar deviasi) investasi.  

2. Menghitung kovarian dan koefisien korelasi matriks investasi.  

3. Menghitung return dan risk (standar deviasi) portofolio dan mencari 

 komposisi portofolio.  

4. Menemukan portofolio optimal dengan indeks Sharpe yang terbesar dari berbagai 
kemungkinan kombinasi portofolio 

3.3.4.1. Kovarian  
 Untuk menciptakan portofolio yang optimal, dalam penelitian ini menggunakan 
persamaan koefisien korelasi. Dimana didalamnya terdapat Kovarian yang digunakan dalam 
penghitungan.  Berikut adalah persamaan dari kovarian : 

 

Atau menggunakan excel : 

=COVAR(imbal hasil 1 ; imbal hasil 2) 
3.3.4.2 Koefisien Korelasi 
 Tujuan investor adalah menciptakan portofolio yang paling optimal dan efisien dimana 
portofolio tersebut dapat memaksimalkan imbal hasil untuk tingkat risiko tertentu. Berikut 
adalah persamaan umum dari koefisien korelasi untuk imbal hasil antara dua instrumen investasi. 
Persamaan umum dari koefisien korelasi adalah: 

 
Atau menggunakan excel : 

=CORREL(imbal hasil 1 ; imbal hasil 2) 
3.3.4.3 Return Portofolio  
Menghitung return portofolio didapat dengan menjumlahkan saham dari masing-masing 
pembobotan untuk satu portofolio. Berikut adalah rumus pembobotan untuk satu portofolio: 

 
3.3.4.4. Risiko Portofolio 

Selanjutnya perhitungan risiko dengan portofolio standar deviasi dapat dicari dengan cara 
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mengakarkan hasil dari varian portofolio tersebut. 

 

Untuk memudahkan penghitungan maka digunakan Microsoft Office Excel dengan mengalihkan 
cell–cell yang diperlukan dalam perhitungan kemudian disesuaikan dengan rumus yang ada. Jika 
menggunakan perhitungan manual dengan tiga instrumen investasi maka digunakan rumus 
seperti di bawah ini : 

σp2= w1
2 σ1

2 + w2
2

 σ2
2 + w3

2
 σ3

2 + 2w1w2Cov(r1r2) + 2w1w3Cov(r1r3) + 2w2w3Cov(r2r3) 

3.3.4.5 Portofolio Optimum 

   Dengan menggunakan aplikasi solver yang ada pada Microsoft Office Excel 
akan membantu penulis untuk mendapatkan berapa komposisi yang tepat dalam mendapatkan 
imbal hasil portofolio tertentu. Pertama–tama adalah dengan masukkan cell ST DEV sebagai 
target cell, selanjutnya mengatur pilihan equal to pada pilihan min. Pada tahap berikutnya adalah 
memilih cell-cell dari instrumen investasi 1 sampai instrumen investasi n dalam by changing 
cells, kemudian memasukkan constraints yang dipakai. Isi dari constraint tersebut sebagai 
asumsi antara lain adalah cell instrumen investasi1 >= 1 dan diikuti instrumen-instrumen 
investasi yang lain, cell sum =1 dan cell return portofolio = yang dicari dan klik pada button 
solver. Dengan masukkan average return paling rendah sampai paling tinggi secara sendiri-
sendiri pada pengujian solver, maka akan didapatkan pembobotan-pembobotan yang menurut 
perhitungan mengahasilkan imbal hasil seperti yang diharapkan pada imbal hasil portofolio. Lalu 
kumpulan potofolio–portofolio tersebut nantinya akan dimasukkan dalam kurva efficient frontier 
untuk melihat portofolio mana yang paling optimum 

3.3.5. Kinerja Risiko Sharpe 
  Kinerja Risiko Sharpe digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari tiap-tiap 
portofolio, Rumus pengukuran Sharpe :  

 
     (3.12)    

 
BAB IV 

ANALISIS & PEMBAHASAN 

a. Gambaran Umum Objek Penelitian 
 Penghitungan untuk analisis investasi pada emas, properti dan IHSG yang 
menjadi objek penelitian ini mengacu pada data harga periode 1998 – 2012 dari sumber 
data sekunder. Berikut adalah sumber data bagi tiap-tiap instrumen investasi:  
1. Data harga emas yang diolah berasal dari kitco.com. 
2. Data harga properti didapat dari KPP Pratama Kosambi 
3. Data harga IHSG berasal dari yahoofinance.com 

 
 Untuk emas dan IHSG, data yang tersedia merupakan data harga perbulan.Data 
yang diolah adalah data tahunan. Untuk mendapatkan harga pertahun, digunakan 
fungsi AVERAGE pada  Microsoft Excel. Data harga perbulan pada tiap tahun disorot 
dan di-input pada fungsi AVERAGE. Contohnya untuk data harga pertahun pada 
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periode 1998, disorot seluruh harga pada kolom mulai dari bulan Januari hingga 
Desember. 
 Data harga yang untuk emas mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 
dapat dilihat pada lampiran. Untuk data IHSG, diunduh dari yahoofinance.com dengan 
membuka halaman ^JKSE dan meng-input rentang tahun pada kolom periode yang 
akan di unduh. Data harga yang diunduh merupakan data harga perbulan.Dari data 
perbulan yang ada, terlebih dahulu dihitung rata-rata nya untuk mendapatkan harga 
pertahun.Harga pertahun kemudian menjadi data untuk diolah.Data untuk IHSG 
periode 1998 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada lampiran. 

 Pada instrumen investasi properti, data harga yang digunakan adalah harga Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) di kelurahan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.Kelurahan 
Pasar Kemis berada pada wilayah kerja Kantor Pusat Pelayanan Pajak Pratama 
Kosambi, Kabupaten Tangerang. 
 Objek pajak yang ada di KPP Pratama Kosambi adalah bumi dan atau bangunan 
pada sektor Pedesaan dan Perkotaan saja. Besarnya NJOP berdasarkan klasifikasi 
Pedesaan dan Perkotaan ditentukan berdasarkan PMK Nomor : 150/PMK.03/2010 
tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB tanggal 27 
Agustus 2010. Untuk klasifikasi NJOP bumi untuk objek pajak sektor pedesaan dan 
sektor perkotaan, KPP Pratama Kosambi berada di klas 067 yang dimana 
pengelompokan nilai jual bumi lebih dari Rp 748.000,00/m2 s/d Rp 855.000,00/m2 
dengan NJOP Bumi Rp 802.000,00/m2. Klas 067 merupakan nilai tertinggi dan klas 
087 merupakan nilai terendah bagi NJOP Bumi.   

b. Hasil Analisis dan Pembahasan 
i. Analisis Imbal Hasil dan Risiko Instrumen Investasi 

Analisis imbal hasil dan risiko menyajikan hasil penghitungan data dari investasi 
emas, properti, dan IHSG masing-masing per-unit periode 1998 sampai dengan 2012. 
hasil dan risiko yang didapatkan digunakan sebagai untuk menjawab pertanyaan atas 
tujuan penelitian.dan juga sebagai preferensi para investor dalam menentukan pilihan 
investasi  

1. Hasil Analisis Imbal Hasil dan Risiko Emas 
Tabel 4.2 Imbal Hasil dan Risiko Emas 
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  (Sumber: Olahan Penulis) 
 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa emas memiliki rata-rata imbal hasil 
aritmatika 13,81% selama periode 1998 sampai dengan 2012.Untuk rata-rata imbal 
hasil geometrik pada emas menunjukkan angka 14,09%.Sedangkan untuk risiko pada 
investasi emas menunjukkan angka 12.07%. 

2. Hasil Analisis Imbal Hasil dan Risiko Properti 
Tabel 4.3 Imbal Hasil dan Risiko Properti 
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  (Sumber : Olahan Penulis) 
 Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa properti pada Kelurahan Pasar Kemis 
menghasilkan imbal hasil aritmatika 14,75% dengan imbal hasil geometrik 13.92%. 
Untuk risiko pada investasi ini menunjukkan angka 14,74%. 

3. Hasil Analisis Imbal Hasil dan Risiko IHSG 
Tabel 4.4 Imbal Hasil dan Risiko IHSG 
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  (Sumber: Olahan Penulis) 
 IHSG menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk imbal hasil baik imbal hasil 
aritmatika maupun geometrik dengan 20.03% dan 18.56%. Teori investasi high-risk, 
high-return dapat dipastikan sesuai dengan investasi ini melihat adanya risiko yang 
cukup tinggi yaitu berada pada poin 24,27%.  

4. Perbandingan Imbal Hasil Emas, Properti, IHSG 
Tabel 4.5 Imbal Hasil dan Risiko Emas, Properti, IHSG 
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  (Sumber: Olahan Penulis) 
 Pada tabel diatas, tersaji hasil penghitungan untuk imbal hasil baik aritmatik 
maupun geometrik beserta risiko pada masing-masing instrumen investasi. 
Perbandingan ini bertujuan agar investor dapat menimbang keputusan berinvestasi 
berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini. Dari ketiga instrumen investasi diatas 
(emas, properti, dan IHSG), investasi yang menghasilkan angka imbal hasil tertinggi 
(geometrik) adalah IHSG dengan persentase 18,56% disusul dengan investasi pada 
emas sebesar 14.09%.Angka imbal hasil paling kecil ditunjukkan oleh properti 
dengan persentase 13.92%. Selain imbal hasil, faktor yang dipertimbangkan adalah 
risiko.IHSG memiliki risiko tertinggi, yaitu 24.27%.Properti menempati urutan kedua 
dengan tingkat risiko 14,74%. Risiko paling kecil dimiliki oleh emas dengan angka 
12.07%. Untuk investasi yang memiliki imbal hasil besar, cenderung memiliki risiko 
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yang besar pula. Hal ini terlihat pada penjabaran diatas sebelumnya. Dalam 
berinvestasi, memilih instrumen investasi yang cocok merupakan keputusan mutlak 
dari investor. 

5. Hasil Analisis Risiko Menggunakan Koefisien Variansi 
Tabel 4.6 Penghitungan Koefisien Variansi Emas, Properti, IHSG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   (Sumber: Olahan Penulis) 
 Koefisien variansi biasanya digunakan untuk mengetahui keseragaman dari 
serangkaian data. Semakin kecil nilai koefisien variasi berarti data yg ada semakin 
seragam dan sebaliknya jika nilainya semakin besar. Pada penghitungan dapat dilihat 
bahwa instrumen investasi yang memiliki risiko paling tinggi berdasarkan 
penghitungan koefisien variansi adalah IHSG dengan nilai koefisien variansi 131%, 
Hal ini menunjukkan bahwa IHSG memiliki harga yang beragam (fluktuatif) yang 
cenderung berisiko tinggi. 

ii. Analisis Kovarians dan Koefisien Korelasi 
1. Hasil Analisis Koefisien Korelasi 

Tabel 4.7 Korelasi Emas, Properti, IHSG 
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  (Sumber: Olahan Penulis) 
 Pada hasil penghitungan diatas terlihat bahwa korelasi tertinggi ditunjukkan oleh 
emas dengan IHSG dengan angka 0.3330. Korelasi terendah dihasilkan oleh 
kombinasi instrumen investasi properti dan IHSG dengan angka negatif, yaitu -
0,1377.  

2. Hasil Analisis Kovarians 
Tabel 4.8 Kovarians Emas, Properti, IHSG 
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  (Sumber: Olahan Penulis) 
 Hasil penghitungan dari kovarians untuk kombinasi instrumen dapat dilihat pada 
tabel diatas. Tidak dilakukan penghitungan untuk IHSG karena instrumen tersebut 
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digunakan sebagai pembanding (benchmark) pada pasar. Penghitungan menggunakan 
Solver pada Microsoft Excel. Kovarians untuk properti dan emas menunjukkan angka 
0,0011. Angka ini menunjukkan bahwa pergerakan harga dari kedua instrumen tidak 
terlalu besar. 

iii. Analisis Varian dan Weighted Varian Emas, Properti, IHSG 
1. Hasil Analisis Varian dan Weighted Varian Emas, Properti, IHSG 

 Tahapan selanjutnya adalah menghitung varian dari tiap instrumen investasi.Cara 
perhitungan yang harus dilakukan adalah menggunakan fungsi VAR pada Microsoft 
Office Excel.Berikut adalah hasil dari penghitungan varian dari emas, properti, dan 
IHSG. 

Tabel 4.9 Varian Emas, Properti, IHSG 
!"#$ %&'()&*+ ,-./

0#&+#12) 343567 343859 343:;<  
  (Sumber: Olahan Penulis) 
 Hasil dari penghitungan varian akan digunakan untuk menghitung weighted 
varian. Weighted varian didapatkan dengan mengalikan bobot (weighted instrumen) 
tiap instrumen yang telah dipangkatkan dengan varian masing-masing instrumen. 
Bobot pada masing-masing instrumen bergantung pada preferensi investor. 

 
iv. Analisis Portofolio 

Analisis portofolio berisi tentang penjelasan tahapan – tahapan perhitungan yang 
dilakukan untuk mendapatkan portofolio optimum dari instrumen investasi emas, 
properti, dan IHSG. 

1. Analisis Portofolio Markowitz 
2. Hasil Analisis Portofolio Markowitz 

 Berdasarkan penghitungan imbal hasil dan risiko untuk tiap-tiap instrumen 
didapatkan imbal hasil tertinggi pada IHSG yaitu 20.03% dan imbal hasil paling 
rendah, 13.81% pada emas. Dari hasil penghitungan tersebut akan dibentuk 
portofolio yang efisien dengan menggunakan program solver. Berikut  adalah grafik 
portofolio efisien yang dihasilkan dari penghitungan.  

Grafik 4.3 Hasil Penghitungan Portofolio Efisien 

 
  (Sumber: Olahan Penulis) 
  Dari hasil perhitungan tersebut investor dapat memilih beberapa pilihan 
portofolio yang diinginkan.Titik-titik diatas menunjukkan perpotongan antara imbal 
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hasil dan risiko yang akan dihasilkan oleh tiap portofolio. Selain menemukan 
portofolio yang efisien, penghitungan untuk portofolio optimal berdasarkan indeks 
Sharpe akan dilakukan. 

v. Analisis Evaluasi Kinerja Sharpe Untuk Portofolio 
 Analisis evaluasi kinerja Sharpe dilakukan untuk menyesuaikan risiko portofolio 
dengan risiko pasar. Dalam hal ini, risiko pasar menggunakan risk free rate (BI rate). 

1. Risk Free Rate(BI Rate) 
 Pada penghitungan Sharpe, komponen yang mempengaruhi hasil penghitungan 
adalah imbal hasil, standar deviasi, dan risk free rate. Risk free rate pada penelitian 
ini menggunakan data BI rate periode 2012. Data BI rate perbulan dihitung rata-rata 
nya untuk kemudian digunakan dalam penghitungan Sharpe. Dengan rata-rata 5.77%/ 

2. Hasil Analisis Evaluasi Kinerja Sharpe 
 Berikut adalah hasil dari penghitungan evaluasi kinerja Sharpe dengan BI rate 
sebesar 5.77% untuk masing-masing instrumen. 

Tabel 4.11 Evaluasi Kinerja Sharpe Portofolio 
 EMAS  PROPERTI  IHSG  SUM  STDEV 

 RETURN 
PORTFOLIO  SHARPE  BI RATE 

 Weighted 
instrumen 0,3193     0,4435          0,2372         1              0,118265797 0,157000 1,495838 5,77%

0,0% 0,1% 99,9% 100,0% 24,3% 20,0% 0,58792
0,0% 6,3% 93,7% 100,0% 22,6% 19,7% 0,870466
0,0% 19,6% 80,4% 100,0% 19,3% 19,0% 0,982327
0,0% 25,2% 74,8% 100,0% 18,0% 18,7% 1,037879
0,0% 38,5% 61,5% 100,0% 15,2% 18,0% 1,182044
0,0% 44,1% 55,9% 100,0% 14,2% 17,7% 1,245813
2,6% 54,3% 43,1% 100,0% 12,4% 17,0% 1,36912
9,4% 52,0% 38,6% 100,0% 11,8% 16,7% 1,409676

25,2% 46,6% 28,2% 100,0% 10,8% 16,0% 1,481453
31,9% 44,4% 23,7% 100,0% 10,5% 15,7% 1,495838
47,7% 39,0% 13,3% 100,0% 10,2% 15,0% 1,473654
54,5% 36,7% 8,8% 100,0% 10,2% 14,7% 1,438188
79,3% 20,7% 0,0% 100,0% 10,9% 14,0% 1,287052

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 12,1% 13,8% 1,143811
 

(Sumber: Olahan Penulis) 
 Berdasarkan penghitungan pada tabel diatas, telihat bahwa portfolio yang paling 
optimal ditunjukkan pada bobot 31.93% untuk emas, 44.35% pada properti, dan 
23.72% pada IHSG.Kombinasi portofolio tersebut  memiliki angka Sharpe yang 
paling besardengan nilai 1.4958. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada portfolio 
ini memiliki risiko yang telah di evaluasi yang paling kecil (less risky) dan 
merupakan portofolio paling optimal berdasarkan indeks Sharpe. 

c. Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai imbal hasil, risiko, dan 

portofolio optimal serta evaluasi kinerja dari instrumen investasi emas, properti, dan IHSG 
menggunakan data periode 1998-2012, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan 
pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak 
yang berkepentingan untuk mengetahui instrumen investasi beserta kombinasinya yang 
sesuai untuk investasi jangka panjang di Indonesia. 

Dalam menganalisa dan mengetahui kinerja suatu instrumen investasi, dapat dilakukan 
dengan melihat imbal hasil, risiko, beserta evaluasi kinerja risiko dari instrumen tersebut. 
Pada penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan penghitungan Imbal Hasil 
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Aritmatika dan Imbal Hasil Geometrik untuk menghitung imbal hasil dari tiap instrumen 
investasi, penghitungan standar deviasi untuk mengukur risiko dari tiap instrumen investasi, 
pembentukan Portofolio Model Markowitz, dan pengukuran Evaluasi Kinerja Risiko Sharpe. 

Setelah menghitung dan menganalisa masing-masing instrumen investasi, penelitian ini 
juga melakukan penghitungan untuk kombinasi portofolio. Penghitungan portofolio 
berdasarkan Model Markowitz dengan menggunakan fungsi Solver pada Microsoft Office 
Selain dihitung imbal hasil, risiko dan bobot nya, portofolio juga diukur evaluasi kinerjanya 
menggunakan teori Sharpe untuk mendapatkan portofolio paling optimal. Berikut hasil dari 
penghitungan portofolio. 

Hasil dari analisa penelitian ini dimaksudkan agar bermanfaat bagi kalangan praktisi baik 
investor maupun manajerial investasi dalam melakukan analisa atas investasi jangka panjang 
menggunakan asumsi-asumsi yang telah dibahas sebelumnya untuk investasi jangka panjang 
di Indonesia (menggunakan BI rate). Tidak hanya sebatas itu, penelitian juga diharapkan 
agar memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya. 

BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan penghitungan dan hasil analisis, peneliti dapat menarik 
kesimpulan yang menjadi jawaban atas perumusan masalah. Berikut adalah 
kesimpulan dari penelitian : 

1. Investasi yang memiliki risiko paling rendah adalah emas dengan 
risiko 12.07%,  

2. Emas merupakan investasi yang memiliki risiko paling rendah adalah 
emas dengan tingkat stabilitas harga 82%. 

3. Investasi dengan imbal hasil paling besar adalah IHSG dengan nilai 
18.56% 

4. Investasi yang menghasilkan kombinasi portofolio dengan imbal hasil 
paling tinggi adalah portofolio dengan proporsi 31.93% untuk emas, 
44.35% pada properti, dan 23.72% pada IHSG.Kombinasi portofolio 
tersebut menghasilkan imbal hasil sebesar 15.7% dan memiliki Sharpe 
paling besardengan nilai 1.4958. 

b. Saran 

i. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan instrumen investasi lainnya 
dalam menyajikan pilihan berinvestasi serta proses pembentukan 
portofolio kepada investor. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk penelitian diluar Indonesia 
karena penelitian ini pada dasarnya dilakukan pada pasar di Indonesia 
dengan menggunakan BI rate. 

ii. Bagi Investor dan Manajer Investasi 

1. Investor dapat mengalokasikan dananya pada instrumen investasi baik 
emas, properti, IHSG, maupun kombinasinya dengan acuan yang tersedia 
dalam hasil penelitian 

2. Investor dapat menggunakan model Markowitz untuk menentukan 
portofolio yang optimal berdasarkan preferensinya masing– masing. 

3. Manajer investasi dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai 
bahan referensi dalam penggunaan metode pembentukan portofolio. 
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