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In the world of investing investors need to perform calculations and analysis in 
selecting investments for the investment activities aimed at analyzing the results of 
investment gains (returns) a maximum at a certain level of risk or minimize risk to get a 
certain return. Therefore, investors should understand the concept of portfolio 
management that exist in an effort to minimize risks and obtain optimal return which is 
the hope for all investors. With the basic guidelines of the investment. Then an investor 
will only invest in a portfolio that will provide optimal results with minimal risk. The 
purpose of this study was to calculation and analyze the composition of optimal portfolio 
and find out and analyze portfolio risk and expected results of the optimal portfolio 
based on the single index model. 

single index model is based on observations of a security's price fluctuates in line 
with the market price index. This shows that the return-refund effect can be correlated 
because of general reaction to changes in market value. 

The optimal portfolio composition for each issuer can be formed from seven 
stocks from the jakarta islamic index using a single index model with the following 
composition of Bumi Resourse (3,57%), International Nikel (5,33%), Indocement 
Tunggal Prakasa (13,10%), Kalbe Farma (3,35%), Tambang Batubara Bukit Asam 
(23,14%), Telekomunikasi (1,33%), and Unilever Indonesia (50,18%)  with an expected 
return 0.0314 or 3, 15% and residual error variance 0.26564 

Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Pada era modern seperti sekarang ini, perdagangan yang berlangsung tidak hanya 
menjual-belikan aset-aset riil, tetapi juga aset-aset keuangan (financial assets), berupa 
surat-surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh perusahaan go public. Instrumen 
sekuritas yang umum diperdagangkan di bursa efek adalah saham, obligasi, derivative, 
index future, reksadana, dan efek lainnya. Sekuritas perusahaan go public dapat 
berbentuk surat berharga dan disamakan dengan mata uang, aset kekayaan, dan modal.  

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor terpenting 
dalam ikut membangun perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan 
perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai media untuk menyerap 
investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Salah satu faktor bagi 
terciptanya pasar modal Indonesia yang tangguh dan berdaya saing global dimaksud 
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adalah dengan tersedianya fasilitas dan instrumen pasar modal Indonesia yang mampu 
bersaing dengan instrumen pasar modal negara-negara lain. Sehubungan dengan itu, 
ditengah kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yang juga berimbas ke 
sektor pasar modal selaku subsistem dari perekonomian nasional Indonesia, kini industri 
pasar modal Indonesia mulai melirik pengembangan penerapan prinsip-prinsip syariah 
islam sebagai alternatif instrumen investasi dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. 

Dibuatnya UU No. 10 Tahun 1998, telah menjadi pendorong dibukanya divisi 
syariah di sejumlah bank konvensional. Satu lagi yang menjadi faktor yang menjadi 
pemicu perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia 
adalah fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan 
oleh agama. Hal ini menjadi sebuah kepastian hukum bagi nasabah dan calon nasabah 
syariah. Kedua hal tersebutlah yang memacu perumbuhan segala jenis aktifitas ekonomi 
syariah termasuk didalamnya pasar modal syariah. Kegairahan umat Islam Indonesia 
dalam berkegiatan ekonomi yang berbasis syariah semakin terwadahi dengan 
diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) oleh PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 
pertengahan 2000.  

Pada dasarnya investasi syariah merupakan investasi yang profit/loss sharing 
karena Islam melarang praktek bunga (riba) yang selalu menuntut imbal hasil tanpa 
memandang debitor untung atau rugi. Meskipun konsep syariah menganut prinsip 
profit/loss sharing bukan berarti investor muslim tidak harus melakukan perhitungan dan 
analisis dalam memilih suatu investasi karena kegiatan analisis investasi dimaksudkan 
agar dalam berinvestasi memperoleh imbal hasil (return) maksimal pada tingkat risiko 
tertentu atau meminimalkan risiko untuk memperoleh return tertentu. Oleh karena itu 
investor harus memahami dengan baik konsep manajemen portofolio yang ada. Usaha 
untuk meminimalkan risiko dan memperoleh return yang optimal adalah harapan bagi 
seluruh investor. Dengan pedoman dasar investasi tersebut. Maka seorang investor hanya 
akan berinvestasi pada sebuah portofolio yang akan memberikan return optimal dengan 
risiko minimal 

Batasan Masalah 

Untuk lebih mempertajam analisis dalam sebuah penelitian, dan karena 
ketebatasan waktu serta data yang ada, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan 
membahas pembentukan portofolio optimal dari saham-saham yang masuk dalam daftar 
Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2005 hingga 2009. Selain hal tersebut, metode 
yang akan digunakan penulis dalam melakukan pengukuran adalah metode indek tunggal 
(single index). 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 
merumuskan pokok permasalahan dalam  penelitian ini akan memebahas beberapa 
permasalahan terkait dengan usaha optimasi investasi portofolio Saham Syariah sebagai 
berikut:  
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a) Bagaimana menentukan saham-saham yang dapat masuk dalam portofolio 
dari saham pada indeks JII. 

b) Bagaimana menentukan saham-saham yang membentuk portofolio 
optimal dari saham-saham JII dengan model indek tunggal. 

c) Bagaimana mengetahui dan menganalisis ecpected return portofolio dan 
risiko portofolio yang optimal berdasarkan model indek tunggal. 

Tujuan Masalah 

 Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari 
penelitian ini adalah: 

a) Mengetahui dan menganalisis saham-saham yang dapat masuk dalam 
portofolio dari saham pada indeks JII. 

b) Mengetahui dan menganalisis saham-saham yang membentuk portofolio 
optimal dari saham-saham JII dengan model indek tunggal. 

c) Mengetahui dan menganalisis ecpected return portofolio dan risiko 
portofolio yang optimal berdasarkan model indek tunggal. 

Landasan Teoritis 

Saham Syariah 

Di dalam literatur - literatur, tidak terdapat istilah atau pembedaan antara saham 
yang syariah dengan yang non syariah. Akan tetapi, saham, sebagai bukti kepemilikan 
suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham 
tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh 
perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan/atau dalam niat 
pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi).  

Menurut Muhamad Nafik (2009), syarat suatu saham yang dikeluarkan 
oleh perusahaan dapat dikatakan syariah adalah sebagai berikut : 

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara 
pengelolaan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) atau 
Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh 
bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang 
bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain: 

a) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan 
yang dilarang; 

b) lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan 
dan asuransi konvensional; 
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c) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman 
yang haram;  

d) produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun 
jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

e) melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat 
transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga 
keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya; 

2. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah wajib 
untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai 
dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan. 

3. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah wajib 
menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah 
dan memiliki Shariah Compliance Officer. (fatwa DSN No 40/2003) 

Portofolio 

Sunariyah (2006) mengatakan bahwa portofolio dapat diartikan sebagai 
serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang diinvestasikan dan dipegang oleh pemodal, 
baik perorangan maupun lembaga. Kombinasi aktiva tersebut bisa berupa aktiva riil, 
aktiva finansial, ataupun keduanya. Seorang yang menginvestasikan dananya di pasar 
modal biasanya tidak hanya memilih satu saham saja. Alasannya, dengan melakukan 
kombinasi saham. Pemodal bisa meraih return yang optimal dan mengurangi risiko 
melalui diversifikasi. Dari segi lain, memilih portofolio yang optimal bukanlah hal yang 
mudah, ini disebut dengan masalah pemilihan portofolio. 

Penelitian Terdahulu 

Septyarini menggunakan saham-saham perusahaan yang kontinyu masuk dalam 
indeks LQ-45 pada periode Agustus 2007 – Januari 2008, Februari 2008 – Juli 2008, 
Agustus 2008 – Januari 2009, Februari 2009 – Juli 2009. Berdasarkan data yang 
dikumpulkan, dari bulan Agustus 2007 – Juli 2009 terdapat 23 saham yang tetap. 
Dengan menggunakan metode indeks tunggal, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana proporsi saham yang terbaik untuk mendapatkan return yang tertinggi dengan 
risiko yang rendah pada saham pada indeks LQ-45. 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil disimpulkan Pembentukan 
portofolio optimal pada bulan Juli 2007 – Juni 2009 dari 23 saham LQ-45 yang kontinyu 
masuk dalam indeks LQ-45, terdapat 4 saham yang dapat membentuk portofolio optimal, 
yaitu PTBA (Tambang Batubara Bukit Asam Tbk) sebesar 60,4876%, INKP (Indah Kiat 
Pulp & Paper Tbk) sebesar 27,1575%, UNTR (United Tractors Tbk) sebesar 10,7909%, 
AALI (Astra Agro Lestari Tbk) sebesar 1,5640%. Portofolio tersebut menjanjikan 
tingkat pengembalian sebesar 4,8693% per bulan dengan standar deviasi / risiko sebesar 
23,8590%. 

Sri Wulandari menggunakan 20 emiten pada saham yang termasuk dalam JII dan 
20 emiten LQ-45 dan diambil selama satu periode pengamatan yaitu dari bulan Januari 
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hingga Juni 2008. Dengan menggunakan metode indeks tunggal, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah penentuan portofolio dengan menggunakan saham-saham LQ-
45 dapat memberikan return lebih tinggi dibanding dengan saham–saham yang diambil 
secara random (acak). Dari hasil pengolahan data harian berdasarkan data saham yang 
termasuk dalam JII dan LQ-45 tahun 2008 periode Januari - Juli diperoleh proporsi dana 
masing-masing saham yang dihasilkan dalam portofolio adalah : 

Tabel 1 Persentase Portofolio  

 
Saham JII 

 1 Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) 21% 
2 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) 42% 
3 Timah Tbk (TINS) 32% 
4 Bumi Resources Tbk (BUMI) 5% 

 
Saham LQ-45 

 1 Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) 13.5% 
2 Panin Life Tbk (PNLF) 7.5% 
3 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) 36% 
4 Timah Tbk (TINS) 27% 
5 Bumi Resources Tbk (BUMI) 16% 

 
 
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Metodologi Penelitian 

Pemilihan Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah saham perusahaan yang terdaftar (listing) pada Bursa 
Efek Indonesian dalam bentuk indeks. Indeks yang digunakan adalah Jakarta Islamic 
Indeks (JII). Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, Penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang menggambarkan suatu fenomena berkaitan dengan populasi penelitian 
atau estimasi proporsi populasi yang mempunyai karakteristik tertentu sedangkan data 

Hitung beta dan 
alpha masing-
masing emiten 

Hitung return dan 
standar deviasi 

saham 

Saham JII yang 
listing selama 

2005-2009        
(8 emiten) 

Saham dalam 
indeks JII  

(30 emiten) 

Menentukan 
portofolio 
optimum 

Preferensi 
Investor 

Menentukan 
presentase 
tiap emiten 

Menghitung 
ERB 

Mencari 
Cut-off 

point (C*) 
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kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring). 
(Supranto: 1998) 

Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yaitu data 
yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi (Supranto, 1998). Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Daftar harga saham di JII setiap akhir bulan pada tahun 2005 hingga tahun 
2009 

2. Tingkat suku bunga SBI 

3. Indeks harga saham gabungan (IHSG) 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan 
didasarkan pada kriteria tertentu (Sekaran, 2003). Kriteria sampel penelitian ini adalah 
saham-saham perusahaan yang listing dalam indeks JII. Dalam JII terdapat 30 saham 
yang listing yang telah memenuhi persyaratan-persayaratan yang telah dibuat oleh dewan 
pengawas syariah.. Dari 30 saham tersebut, penulis mengambil saham-saham yang tetap 
listing dalam JII mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009 sehingga didapatkan 8 saham 
yang tetap listing dari tahun 2005 hingga tahun 2009.  

Dalam pengumpulan data sebagian besar data yang diperoleh adalah data dalam 
bentuk data sekunder yang diantaranya malalui studi pustaka. Data-data yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur dan juga diperoleh dari situs resmi 
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) . 

Metode Analisis Data 

Dalam pengolahan data yang diperoleh penulis menggunakan software yang 
bertujuan mempermudah proses pengolahan data. Software tersebut adalah microsoft 
excel 2007. 

1. Pemilihan Saham 

Dalam mendapatkan portofolio yang diinginkan, investor sebaiknya menentukan 
saham-saham apa saja yang akan dipilih dalam portofolionya. Dalam hal ini penulis 
mengambil saham yang listing dalam JII dari tahun 2005 hingga tahun 2009,   

2. Menghitung Return Saham Individu (Ri). 

𝑅𝑖 =  
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

  

dimana :  𝑃𝑡 = harga saham sekarang 

  𝑃𝑡−1 = harga saham periode lalu 
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3. Menghitung Return Ekspektasi Saham (E(Ri)) dan Risiko Saham (σi
2). 

𝐸(𝑅𝑖) =  
∑ 𝑅𝑖𝑗𝑛
𝑗=𝑖

𝑛
 

dimana : Rij  = return dari saham i pada periode j 

  n = jumlah 

sedangkan untuk menghitung risiko saham (σi
2) adalah sebagai berikut : 

𝜎𝑖2 =   
∑ [�𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖)�

2𝑛
𝑗=𝑖

𝑛
 

dimana : σi
2 = varian  

4. Menghitung Return Pasar (Rm). 

Indeks pasar yang digunakan untuk pasar BEI adalah IHSG atau indeks harga 
saham gabungan. Dengan menggunakan IHSG, maka return pasar untuk waktu ke-t 
dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑅𝑚 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺 − 𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

dimana : Rm = return pasar 

  IHSGt = indeks harga saham gabungan periode t 

  𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1= IHSG periode lalu 

5. Menghitung Return Ekspektasi Pasar (E(Rm)) dan Risiko Pasar (σm
2) 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Return ekspektasi pasar 
(E(Rm)) adalah sebagai berikut : 

(𝑅𝑚) =  
∑ 𝑅𝑚𝑗𝑛
𝑗=𝑖

𝑛
 

dimana : Rmj = return pasar dari saham i periode j 

Sedangkan untuk menghitung risiko saham (σm
2) adalah sebagai berikut : 

𝜎𝑚2 =  �
[�𝑅𝑚𝑗 − 𝐸(𝑅𝑚)�2

𝑛

𝑛

𝑡=1

 

dimana : σi
2 = varian  
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6. Menghitung Beta (β) dan Alpha (α) 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung beta dan alpha adalah 
sebagai berikut : 

𝛽𝑖 =  
∑ �𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅𝑖)�. (𝑅𝑚 − 𝐸(𝑅𝑚))𝑛
𝑡=1

∑ (𝐸(𝑅𝑚) − (𝑅𝑚)2)𝑛
𝑡=1

 

alpha sekuritas dapat dihitung dengan rumus : 

𝛼𝑖 =  𝐸(R𝑖) −  β𝑖 .𝐸(R𝑚) 

7. Menghitung Risk Free (Rf) 

Dalam Menghitung Risk Free (Rf) dapat menggunakan rumus : 

𝐸(𝑅𝑓) =
∑𝑅𝑓
𝑛

 

kemudian :  

𝑅𝑓 =
𝐸(𝑅𝑓)

360
 

dimana : E(Rf) = rata-rata suku bunga 

 

8. Menghitung Varian Unsistematis (σei2) 

Varian ei, risiko tidak sistematis yang timbul di luar perusahaan. Dalam 
menghitung varian dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝜎𝑒𝑖2 = 𝜎𝑖2 − (𝛽2.𝜎𝑚2) 

dimana : σei2 = risiko tidak sistematis 

9. Menghitung Expected Return to Beta (ERB) 

ERB adalah mengukur kelebihan return relative terhadap suatu unit risiko 
yang tidak dapat dideversifikasi untuk diukur dengan beta. Dalam menghitung ERB 
dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐸𝑅𝐵 =
𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓

𝛽𝑖
 

dimana : Rf = return bebas risiko 

 Βi = beta saham i 
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10. Menghitung Besarnya Nilai Cut-off point (C*) 

Dalam mencari nilai Ci dibutuhkan nilai Ai dan Bi untuk masing-masing 
sekuritas dan untuk mencari Ai dan Bi dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐴𝑖 =
[𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓].𝛽𝑖

𝜎𝑒𝑖
 

dan 

𝐵𝑖 =
𝛽2

𝜎𝑒𝑖2
 

Menghitung Ci yang merupakan sebuah titik pembatas (cut-off rate) yang 
menentukan minimal nilai ERB yang dapat masuk kedalam portofolio. Dalam 
menghitung nilai Ci dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐶𝑖 =
𝜎𝑚2 ∑ �𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓

𝜎𝑒𝑖2 �  .𝛽𝑖𝑖
𝑖=𝑗

1 + 𝜎𝑚2 ∑ 𝛽𝑖2
𝜎𝑒𝑖2

𝑖
𝑗=𝑖

 

11. Menghitung Besarnya Skala dari Timbangan Atas Tiap-tiap Aaham (Xi) dan 
Presentase Dana yang Diinvestasikan Pada Tiap-tiap Saham (Wi) 

Dalam menentukan besarnya proporsi untuk masing-masing sekuritas dapat 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑋𝑖 =
𝛽𝑖
𝜎𝑒𝑖

(𝐸𝑅𝐵 − 𝐶∗) 
 
dan  

𝑊𝑖 =
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑗𝑛
𝑗=𝑖

 

dimana : σei = varian dari kesalahan residu sekuritas ke i 

 C* = nilai cut-off point  

 Xj = total skala dari timbangan atas tiap-tia saham 

12. Menghitung Besarnya Beta dari Portofolio (βp), Alpha dari Portofolio (αp), 
Tingkat Keuntungan Portofolio (E(Rp)) dan Varian dari Kesalahan Residu 
Portofolio σp 

Beta dari portofolio (βp) merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-
masing sekuritas. Umus yang digunakan dalam mencari beta tersebut adalah : 

𝛽𝑝 = �𝑊𝑖.𝛽𝑖
𝑛

𝑖=1

 

dimana : Wi = portofolio return ke i 
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Alpha dari portofolio (αp) adalah rata-rata tertimbang dari alpha tiap-tiap 
sekuritas. Rumus untuk menghitung alpha portofolio adalah sebagai berikut : 

𝛼𝑝 = �𝑊𝑖.𝛼𝑖
𝑛

𝑖=1

 

 Return ekspektasi portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return-return 
ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio dan untuk mencari 
return ekspektasi portofolio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

𝐸(𝑅𝑝) = �𝛼𝑝 + �𝛽𝑝  . (𝑅𝑚) 

Varian dari kesalahan residu portofolio dapat dicari dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 

𝜎𝑝2 = 𝛽𝑝2 + 𝜎𝑚2 + �(𝑊𝑖2 .𝜎𝑒𝑖2) 

dimana : βp2 = varian dari beta portofolio 

 σm2 = varian dari return pasar 

 Wi2 = varian proporsi return i 

13. Pembuktian Optimisasi Portofolio 

Setelah mengetahui expected return dan risiko dari portofolio maka langkah 
selanjutnya adalah membuktikan bahwa portofolio tersebut adalah optimal dengan 
cara membuat kurva efficient frontier . Kurva efficient frontier dibentuk dengan 
memasukkan risiko portofolio sebagai sumbu Y dan expected return portofolio 
sebagai sumbu X. Titik-titik yang terdapat dalam kurva tersebut adalah kombinasi 
portofolio yang mungkin dibentuk sehingga dapat dilihat apakah expected return 
portofolio dan risiko portofolio tersebut optimal. Penulis menggunakan Microsoft 
Excel untuk memudahkan perhitungan return portofolio dan risiko portofolio dari 
masing-masing portofolio yang terbentuk.  

Hasil Penelitian 

1. Pemilihan Saham  

Emiten yang akan diteliti adalah emiten yang tetap berada dalam indeks JII 
selama periode tahun 2005 hingga tahun 2009 (lampiran 1).  Sehingga terpilih 8 emiten 
yang tetap berada dalam indeks JII pada periode 2005-2009, saham tersebut adalah 
saham PT. Aneka Tambang (ANTM), Bumi Resourse (BUMI), PT International Nikel 
(INCO), PT. Indocement Tunggal Prakasa (INTP), Kalbe Farma (KLBF), PT. Tambang 
Batubara Bukit Asam (PTBA), PT. Telekomunikasi (TLKM), dan PT. Unilever 
Indonesia (UNVR). 

 

ANALISIS OPTIMISASI..., Adam Ramadhan, Ma.-IBS, 2011



2.Return Ekspektasi Saham (E(Ri)) dan Risiko Saham (σi
2). 

Perhitungan returnsahan individual didasarkan harga penutupan per akhir bulan. 
Dengan memasukan return saham dalam perhitungan maka akan diperoleh return 
ekspektasi dan risiko saham individual. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 
return ekspektasi dan risiko dari 8 saham JII. 

Tabel 2 Return Ekspektasi Saham (E(Ri)) dan Risiko Saham (σi
2). 

No. Nama Emiten Kode Efek E(Ri) σi2 
1 aneka tambang ANTM 0,029342 0,037323 
2 bumi resourse BUMI 0,043521 0,050334 
3 international nikel INCO 0,031721 0,025356 
4 indocement tunggal prakasa INTP 0,033942 0,016985 
5 kalbe farma KLBF 0,023573 0,018890 
6 tambang batubara bukit asam PTBA 0,053473 0,025319 
7 Telekomunikasi TLKM 0,014825 0,007241 
8 unilever Indonesia UNVR 0,023966 0,007831 

Berdasarkan tabel perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa emiten yang 
memiliki ekspektasi return tertinggi adalah emiten Tambang Batubara Bukit Asam 
(PTBA) dengan jumlah 0,053473 atau 5,35%  per lembar sahamnya dan expected return 
terendah adalah emiten Telekomunikasi (TLKM)  sebesar 0,014825 atau 1,48% per 
lembar sahamnya. Sedangkan untuk risiko saham yang terbesar adalah risiko untuk 
emiten Bumi Resourse (BUMI) yaitu sebesar 0,050334 atau 5,03% per lembar sahamnya 
dan risiko terendah adalah emiten Telekomunikasi (TLKM)  sebesar  0,007241atau 
0,72%  per lembar sahamnya 

3. Menghitung beta (β) dan alpha (α) 

Beta menunjukan sentifitas tingkat return saham terhadap tingkat keuntungan 
indeks pasar. Sedangkan alpha adalah nilai yang menunjukkan nilai expected return dari 
saham i yang tidak dipengaruhi oleh perubahan pasar Berikut adalah daftar beta saham 
dan alpha saham untuk setiap emiten. 

Tabel 3 Daftar Beta (β) dan Alpha (α) 

No. Nama Emiten Kode Efek β α 
1 aneka tambang ANTM 1.245904439 0.004274994 
2 bumi resourse BUMI 1.419482 0.014962 
3 international nikel INCO 1.009251 0.011416 
4 indocement tunggal prakasa INTP 0.933833 0.015154 
5 kalbe farma KLBF 0.805007 0.007376 
6 tambang batubara bukit asam PTBA 1.054114 0.032265 
7 Telekomunikasi TLKM 0.540911 0.003942 
8 unilever Indonesia UNVR 0.186082 0.020222 
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Pada tabel 3, beta semua emiten tidak ada yang bernilai negatif. Hal ini berarti 
semua emiten tersebut dapat masuk dalam portofolio yang optimal, karena dianggap 
memiliki keuntungan dan risiko yang rasional. 

4. Menghitung Risk Free (Rf) 

Dalam penelitian ini tingkat keuntungan bebas risiko (risk free) yang digunakan 
adalah tingkat suku bunga sertifikat Indonesia (SBI) selama periode tahun 2005 – 2009.  
Hasil perhitungan tingkat keuntungan bebas risiko akan digunakan untuk menyeleksi 
saham-saham yang akan masuk dalam seleksi portofolio. Berikut adalah daftar Risk Free 
(Rf) : 

Tabel 4 Daftar Saham JII yang Masuk Portofolio (E(Ri) > Rf) 

No. Nama Emiten Kode Efek E(Ri)  Rf 
1 aneka tambang ANTM 0,029342 > 0,00151 
2 bumi resourse BUMI 0,043521 > 0,00151 
3 international nikel INCO 0,031721 > 0,00151 
4 indocement tunggal prakasa INTP 0,033942 > 0,00151 
5 kalbe farma KLBF 0,023573 > 0,00151 
6 tambang batubara bukit asam PTBA 0,053473 > 0,00151 
7 Telekomunikasi TLKM 0,014825 > 0,00151 
8 unilever Indonesia UNVR 0,023966 > 0,00151 

Seleksi ini didasarkan pada besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan oleh 
investor dengan ketentuan bahwa tingkat keuntungan saham yang lolos seleksi portofolio 
harus lebih besar dari standar batas investasi bebas risiko yang berupa tingkat suku 
bunga SBI. Berdasarkan tabel diatas maka disimpulkan kedelapan saham tersebut 
memiliki E(Ri) lebih besar dari Rf sehingga dapat dimasukan dalam portofolio. 

5. Menghitung varian unsistematis (σei2) 

Varian Unsistematis (σei2) merupakan bagian dari risiko saham yang tidak dapat 
dipengaruhi oleh pergerakan pasar. Risiko tidak sistematis diukur dengan varian residu 
atau abnormal return (ei). Varian Unsistematis merupakan risiko yang terkait dengan 
suatu saham tertentu yang umumnya dapat dihindari atau diperkecil melalui diversifikasi 
(diverfiable). Berikut adalah daftar hasil perhitungan Varian Unsistematis (σei2) untuk 
masing-masing emiten : 

Tabel 5  Daftar Varian Unsistematis (σei2) 
No. Nama Emiten Kode Efek σei2 
1 aneka tambang ANTM 0,0373226 
2 bumi resourse BUMI 0,050334 
3 international nikel INCO 0,025356 
4 indocement tunggal prakasa INTP 0,016985 
5 kalbe farma KLBF 0,01889 
6 tambang batubara bukit asam PTBA 0,025319 
7 Telekomunikasi TLKM 0,007241 
8 unilever Indonesia UNVR 0,007831 
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Melihat tabel diatas maka dapat diketahui emiten yang memiliki  varian 
unsistematis paling besar adalah emiten Bumi Resourse (BUMI)  sebesar 0,050334. Hal 
ini membuktikan jika risiko pasar meningkat maka saham emiten BUMI akan 
mengalami peningkatan risiko yang paling besar.  Sedangkan emiten yang memiliki 
varian unsistematis paling kecil adalah Telekomunikasi (TLKM) sebesar 0,007241,  ini 
membuktikan jika risiko pasar meningkat maka saham emiten TLKM akan mengalami 
peningkatan risiko yang paling kecil.  

6. Menghitung expected return to beta (ERB) 

Ratio ERB ini juga menunjukan dua faktor penentu investasi yaitu return dan 
risiko. semakin besar ERB semakin besar betanya dan sebaliknya, karena antara E(Ri) 
dan beta berbanding lurus. Besarnya ERB dapat menentukan apakah suatu sekuritas 
dapat dimasukan dalam portofolio optimal atau tidak. Berikut adalah daftar hasil 
perhitungan ERB untuk masing-masing emiten setelah diurutkan 

Tabel 6 Daftar Expected Riturn of Beta (ERB) 

No. Nama Emiten Kode Efek ERB 
1 unilever Indonesia UNVR 0,120659 
2 tambang batubara bukit asam PTBA 0,049291 
3 indocement tunggal prakasa INTP 0,034726 
4 international nikel INCO 0,02993 
5 bumi resourse BUMI 0,029593 
6 kalbe farma KLBF 0,027402 
7 Telekomunikasi TLKM 0,024609 
8 aneka tambang ANTM 0,022335 

Berdasarkan tabel perhitungan diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat nilai 
ERB yang negatif, hal ini menandakan semua saham diatas mempunyai return diatas risk 
free return Saham dengan tingkat ERB tertinggi mempunyai kesempatan untuk 
mendapatkan proporsi saham yang tinggi sedangkan saham dengan tingkat ERB 
terrendah besar kemungkinannya tidak masuk dalam portofolio optimal. 

7. Menghitung besarnya nilai cut-off point (C*) 

Cut off rate (Ci) adalah pembatas return untuk setiap emiten yang ada sedangkan 
penentuan cut off point (C*) merupakan cut off rate yang tertingg dari semua emiten 
yang ada. Nilai Cut of point (C*) akan digunakan sebagai batasan suatu saham masuk 
dalam portofolio. Berikut adalah daftar hasil perhitungan cut-off rate (Ci) untuk masing-
masing emiten dan menentukan cut off point. 
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Tabel 7 Daftar Saham JII yang Masuk Portofolio Optimal (ERB > C*) 

no Kode Efek ERB  Ci Keterangan 
1 UNVR 0,120659 > 0,004456 masuk dalam portofolio optimal 
2 PTBA 0,049291 > 0,016481 masuk dalam portofolio optimal 
3 INTP 0,034726 > 0,020838 masuk dalam portofolio optimal 
4 INCO 0,02993 > 0,02227 masuk dalam portofolio optimal 
5 BUMI 0,029593 > 0,023263 masuk dalam portofolio optimal 
6 KLBF 0,027402 > 0,023694 masuk dalam portofolio optimal 
7 TLKM 0,024609 > 0,023794 masuk dalam portofolio optimal 
8 ANTM 0,022335 < 0,023646 tidak masuk dalam portofolio optimal 

Melihat hasil perhitungan Ci pada tabel diatas dapat diketahui nilai C* adalah 
0,023749 sebagai nilai Ci terbesar dan dapat dilihat pula bahwa dari delapan sekuritas 
dari JII yang diambil sebagai sampel terdapat tujuh sekuritas yang masuk dalam ortofolio 
optimal yaitu saham UNVR, PTBA, INTP, INCO, BUMI, KLBF, DAN TLKM dan 
terdapat satu emiten yang tidak masuk dalam portofolio optimal karena memiliki ERB 
yang lebih kecil dari C* yaitu ANTM dengan ERB sebesar 0,022335 atau 2,23%. 

8. Menghitung besarnya skala dari timbangan atas tiap-tiap saham (Xi) dan 
presentase dana yang diinvestasikan pada tiap-tiap saham (Wi) 

Setelah mengetahui 7 saham yang terpilih untuk masuk ke dalam pembentukan 
portofolio yang optimal, selanjutnya menentukan timbangan atas tiap-tiap saham (Xi) 
dan presentase dana yang diinvestasikan pada tiap-tiap saham (Wi) yang diinvestasikan 
pada masing-masingm saham di dalam portofolio tersebut. Besarnya proporsi dana yang 
diinvestasikan pada masing-masing saham di dalam portofolio adalah sebagai berikut 

Tabel 8 Daftar Nilai Bobot dari Saham (Xi) dan Presentase Bobot dari Saham (Wi) 

No. Kode Efek Xi Wi 
1 UNVR 2,30174 50,18% 
2 PTBA 1,06154 23,14% 
3 INTP 0,60105 13,10% 
4 INCO 0,24426 5,33% 
5 BUMI 0,16355 3,57% 
6 KLBF 0,15377 3,35% 
7 TLKM 0,06089 1,33% 
 total 4,58679 100% 

Melihat daftar hasil perhitungan nilai Xi dan Wi untuk semua emiten diatas, 
maka dapat diketahui bahwa persentase portofolio terbesar adalah pada emiten UNVR 
sebesar 50,18% dan yang terkecil adalah untuk emiten TLKM sebesar 1,33%. 
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9. Menghitung besarnya Beta dari portofolio (βp), alpha dari portofolio (αp), 
tingkat keuntungan portofolio (E(Rp)) dan varian dari kesalahan residu portofolio 
σp 

Analisis portofolio menyangkut perhitungan return ekspektasi portofolio (E(Rp) 
dan risiko portofolio (σp). Perhitungan portofolio menggunakan rumus indeks tunggal di 
dalamnya terdapat unsur Beta portofolio (βp) dan alpha portofolio (αp),. Beta dan Alpha 
portofolio merupakan rata-rata tertimbang (berdasarkan proporsi) dari Beta dan Alpha 
masing-masing sekuritas yang membentuk portofolio. Berdasarkan hasil dari 
perhitungan beta portofolio dan alpha portofolio diketahui bahwa nilai βp sebesar 
0,598231 dan nilai αp adalah 0,021042. Hal ini berarti portofolio tersebut memiliki 
tingkat sensitifitas terhadap pasar sebesar 0,598231 atau 5,98% sehingga jika pasar 
mengalami kenaikan sebesar 1% maka return portofolio akan menikat sebesar 5,98%. 

Setelah mengetahui nilai Beta portofolio (βp) dan alpha portofolio (αp) maka 
dapat dihitung nilai expected return portofolio optimal dan  varian kesalahan residu dari 
portofolio optimal. Berdasarkan perhitungan nilai expected return portofolio optimal dan  
varian kesalahan residu dari portofolio optimal. Dapat diketahui bahwa nilai E(Rp) 
adalah sebesar 0,03149 atau 3,15% dan σp adalah sebesar 0,26564. 

13. Pembuktian Optimisasi Portofolio 

Pembuktian portofolio optimal bertujuan untuk membuktiak bahwa portofolio 
dengan prosentase yang ditemukan adalah portofolio yang paling optimal bila 
dibandingkan dengan kemungkinan portofolio-portofolio yang ada. Berikut adalah 
kumpulan kemungkinan portofolio yang dapat diketahui dengan menggunakan program 
solver pada program microsoft excel  
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Tabel 9 Daftar Kemungkinan Portofolio 

ANTM BUMI INCO INTP KLBF PTBA TLKM UNVR STDEV R(p) perb 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 15,91% 5,35% 33,62% 
0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 95,0% 0,0% 0,0% 15,36% 5,25% 34,18% 
0,0% 0,0% 0,0% 10,1% 0,0% 89,9% 0,0% 0,0% 14,82% 5,15% 34,75% 
0,0% 0,4% 0,0% 10,4% 0,0% 86,1% 0,0% 3,0% 14,30% 5,05% 35,31% 
0,0% 0,5% 0,0% 10,8% 0,0% 82,5% 0,0% 6,1% 13,79% 4,95% 35,91% 
0,0% 0,7% 0,0% 11,2% 0,0% 78,9% 0,0% 9,2% 13,28% 4,85% 36,52% 
0,0% 0,8% 0,0% 11,6% 0,0% 75,3% 0,0% 12,3% 12,78% 4,75% 37,16% 
0,0% 0,9% 0,0% 12,0% 0,0% 71,7% 0,0% 15,4% 12,29% 4,65% 37,82% 
0,0% 1,0% 0,0% 12,4% 0,0% 68,1% 0,0% 18,5% 11,82% 4,55% 38,50% 
0,0% 1,2% 0,0% 12,8% 0,0% 64,5% 0,0% 21,6% 11,35% 4,45% 39,20% 
0,0% 1,3% 0,0% 13,2% 0,0% 60,9% 0,0% 24,7% 10,90% 4,35% 39,91% 
0,0% 1,4% 0,0% 13,5% 0,0% 57,3% 0,0% 27,7% 10,47% 4,25% 40,61% 
0,0% 1,6% 0,0% 13,9% 0,0% 53,7% 0,0% 30,8% 10,05% 4,15% 41,30% 
0,0% 1,7% 0,0% 14,3% 0,0% 50,1% 0,0% 33,9% 9,65% 4,05% 41,96% 
0,0% 1,8% 0,0% 14,7% 0,0% 46,5% 0,0% 37,0% 9,28% 3,95% 42,58% 
0,0% 2,0% 0,0% 17,0% 0,0% 42,2% 0,0% 38,8% 8,96% 3,85% 42,97% 
0,0% 2,1% 0,0% 17,3% 0,0% 38,6% 0,0% 41,9% 8,64% 3,75% 43,40% 
0,0% 2,1% 0,0% 16,4% 0,0% 36,2% 2,2% 43,2% 8,35% 3,65% 43,72% 
0,0% 2,0% 0,0% 14,6% 0,0% 34,6% 5,6% 43,3% 8,07% 3,55% 44,01% 
0,0% 1,9% 0,0% 12,9% 0,0% 32,9% 9,0% 43,3% 7,80% 3,45% 44,26% 
0,0% 1,7% 0,0% 11,2% 0,0% 31,2% 12,4% 43,4% 7,54% 3,35% 44,46% 
0,0% 1,6% 0,0% 9,5% 0,0% 29,6% 15,8% 43,5% 7,29% 3,25% 44,59% 
0,0% 3,6% 5,3% 13,1% 3,4% 23,1% 1,3% 50,2% 7,06% 3,15% 44,64% 
0,2% 1,3% 0,0% 6,1% 0,0% 26,2% 22,5% 43,7% 6,84% 3,05% 44,60% 
0,6% 1,0% 0,0% 4,4% 0,0% 24,4% 25,7% 43,7% 6,64% 2,95% 44,43% 
1,0% 0,8% 0,0% 2,8% 0,0% 22,6% 28,9% 43,8% 6,46% 2,85% 44,14% 
1,4% 0,6% 0,0% 1,1% 0,0% 20,9% 32,1% 43,9% 6,29% 2,75% 43,69% 
1,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 18,9% 35,1% 43,9% 6,15% 2,65% 43,07% 
2,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 16,3% 37,5% 43,8% 6,04% 2,55% 42,22% 
2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,7% 40,0% 43,6% 5,96% 2,45% 41,14% 
3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,0% 42,4% 43,5% 5,90% 2,35% 39,81% 
3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 8,2% 44,5% 43,3% 5,88% 2,25% 38,24% 
3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 5,4% 46,5% 43,1% 5,90% 2,15% 36,47% 
4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 2,5% 48,5% 42,9% 5,94% 2,05% 34,51% 
4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 51,2% 42,3% 6,01% 1,95% 32,42% 
1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,7% 37,7% 6,20% 1,85% 29,85% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 70,7% 29,3% 6,55% 1,75% 26,71% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 81,7% 18,3% 7,14% 1,65% 23,12% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,6% 7,4% 7,91% 1,55% 19,60% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 8,51% 1,48% 17,42% 
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Dengan melihat tabel diatas maka dapat digambarkan kedalam Kurva Efficient 
Frontier seperti berikut ini 

Gambar 4.4 Grafik Kurva Efficient Frontier 

 

Kurva efficient frontier yang terbentuk adalah bisa dikatakan kurva dengan 
kondisi baik karena bentuknya menyerupai huruf “C”. 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. 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). 

Portofolio yang baik adalah dengan melihat hasil bagi antara return dengan risiko 
yang diterima, maka dengan melihat perbandingan tersbut maka dapet diketahui 
portofolio yang optimum adalah dengan hasil pembagian yang terbesar adalah sebesar 
44.64% pada return 3.15% dan risiko 7,06% dengan prosentase setiap emiten sebesar 
BUMI 3,6%, INCO 5,3%, INTP 13,1%, KLBF 3,4%, PTBA 23,1%, TLKM 1,3% dan 
UNVR 50,2%. 
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Penutup 

Kesimpulan 

1. Saham-saham yang dapat masuk dalam portofolio adalah saham dari emiten 
Aneka Tambang (ANTM), Bumi Resourse (BUMI), International Nikel 
(INCO), Indocement Tunggal Prakasa (INTP), Kalbe Farma (KLBF), 
Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA), Telekomunikasi (TLKM), dan 
Unilever Indonesia (UNVR). Saham-saham tersebut dapat masuk kedalam 
portofolio dikarenakan memiliki expected return yang lebih besar dari return 
risk free. 

2. Saham-saham yang masuk dalam portofolio optimal adalah saham dari 
emiten Bumi Resourse (BUMI), International Nikel (INCO), Indocement 
Tunggal Prakasa (INTP), Kalbe Farma (KLBF), Tambang Batubara Bukit 
Asam (PTBA), Telekomunikasi (TLKM), dan Unilever Indonesia (UNVR). 
Hal ini dikarenakan saham-saham tersebut memiliki expected return to beta 
(ERB) lebih besar dari cut off point (C*). Sedangkan saham dari emiten 
Aneka Tambang (ANTM) tidak masuk dalam portofolio optimal dikarenakan 
ERB saham tersebut lebih kecil dari cut off point. 

3. Prosentase portofolio optimal untuk setiap emiten adalah sebagai berikut 
Bumi Resourse (3,57%), International Nikel (5,33%), Indocement Tunggal 
Prakasa (13,10%), Kalbe Farma (3,35%), Tambang Batubara Bukit Asam 
(23,14%), Telekomunikasi (1,33%), dan Unilever Indonesia (50,18%) dengan 
expected return sebesar 0,0314 atau 3,15% dan varian kesalahan residu 
sebesar 0,26564. 

Saran 
I Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya memilih saham dari indeks-indeks lain 
atau sektor-sektor lain dalam proses pembentukan portofolio optimum 
dengan model indeks tunggal ini. 

2. Sebaiknya peneliti selanjutnya mencoba menggunakan model portofolio 
lain seperti model Markowitz. 

II Bagi Investor dan Manajerial Investasi 

1. Investor dan atau calon investor sebaiknya mengalokasikan dananya 
melalui investasi berbentuk portofolio, karena telah terdiversifikasi 
sehingga dapat menekan risiko serendah mungkin 

2. Investor dan atau calon investor sebaiknya mengalokasikan dananya pada 
reksadana, karena reksadana memiliki lebih banyak instrumen sekuritas 
seperti saham, obligasi, pasar uang , maupun sekuritas lainnya. 

3. Manajerial dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai bahan 
referensi dalam pembentukan portofolio 
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