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RINGKASAN 

Kata Kunci : Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Indeks LQ-45. 

Return dan risk merupakan dua hal yang berkaitan dalam melakukan 

investasi. Investasi yang dilakukan di pasar modal mengandung risiko yang cukup 

besar dan tidak dapat dihindari. Investasi yang dilakukan dengan memilih saham-

saham dari berbagai sektor memberikan alternatif yang lebih menjanjikan 

daripada investasi pada satu sektor saja. Jika terjadi kerugian pada salah satu 

sektor maka dapat ditutupi oleh sektor lain. Strategi investasi agar dapat 

memaksimumkan return dan meminimumkan risk investasi melalui diversifikasi 

yakni  dengan membentuk portofolio saham yang optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham Indeks LQ-45 yang 

termasuk dalam portofolio optimal dengan menggunakan Model Indeks Tunggal 

(Single Indeks Model) dan untuk mengetahui proporsi dana masing-masing saham 

yang membentuk portofolio optimal tersebut. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni data penutupun bulanan (closing price) 19 emiten saham 

Indeks LQ-45 terpilih yang diperoleh dengan menggunakan judgement sampling 

dengan periode pengambilan data selama 1 tahun dimulai dari bulan Februari 

2010 sampai Januari 2011.  

Hasil penelitian didapatkan 2 saham Indeks LQ-45 yang dapat membentuk 

portofolio optimal dengan menggunakan Model Indeks Tunggal (Single Indeks 

Model) yaitu terdiri dari saham JSMR dengan proporsi dana sebesar 68,44 % dan 

saham BBNI dengan proporsi dana sebesar 31,56 %. Portofolio yang dihasilkan 

akan memberikan expected return portofolio yang lebih besar daripada risk 

portofolio yang akan dihadapi oleh investor sehingga portofolio tersebut layak 

untuk dipertimbangkambangkan. 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara. 

Pasar modal yang berada di Indonesia yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

merupakan penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) pada tahun 2007. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 

mendefinisikan bursa efek sebagai kegiatan kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan 

efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Fungsi BEI sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) 

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun 

modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah (public authorities) maupun 

swasta (Suad Husnan, 2009). Keberadaan pasar modal dirasakan sangat penting 

bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Inti dari kegiatan pasar modal adalah 

kegiatan investasi, yaitu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun 

tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan 

sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Bagi para investor, 

melalui pasar modal mereka dapat memilih obyek investasi dengan beragam 

tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang dihadapi, sedangkan bagi para 

penerbit (issuers atau emiten) melalui pasar modal mereka dapat mengumpulkan 

dana jangka panjang untuk menunjang kelangsungan usaha mereka.  



 

 

Saat ini BEI telah mempunyai 11 jenis indeks harga saham. Indeks harga 

saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham.  Dimana indeks 

merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar 

modal, khususnya saham. BEI melakukan pengelompokan dalam menilai kinerja 

saham yang telah listing. Salah satu indeks harga saham yang dimiliki oleh BEI 

yakni indeks LQ-45. Indeks LQ-45 (Buku Panduan Indeks Harga Saham BEI, 

2010:11) terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas (Liquid) tinggi, yang diseleksi 

melalui beberapa kriteria pemilihan. Indeks LQ-45 menggunakan 45 saham yang 

terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam 

bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus). Saham-saham yang tergolong 

LQ-45 tersebut bersifat aktif. Sehingga saham yang dikeluarkan pasti diminati 

investor dan laku di pasaran dan menghasilkan tingkat keuntungan (return) yang 

tinggi dan risikonya (risk) lebih kecil dibandingkan dengan saham tidur. 

Investor dalam melakukan kegiatan investasi akan menginginkan imbal 

hasil yang tinggi dari modal yang diinvestasikannya tersebut. Investasi merupakan 

suatu bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk masa yang akan datang 

(Jogiyanto, 2009). Namun tidak ada investasi yang terlepas dari risiko, hampir 

semua investasi mengandung risiko ketidakpastian. Walaupun seorang investor 

menginginkan keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan, mereka hanya 

dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang diharapkan dari investasi 

tersebut. Disamping itu, investor juga perlu memperhatikan seberapa jauh 

kemungkinan hasil yang sebenarnya menyimpang dari hasil yang diharapkan. 

Investor tidak mengetahui risiko yang akan mereka hadapi di masa yang akan 

datang sehingga mereka hanya dapat meminimalisir kemungkinan risiko tersebut.  



 

 

Karakteristik saham yang high return high risk mempengaruhi investor dalam 

memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh ataupun seberapa 

besar risiko yang akan ditanggung. Seorang investor yang menginginkan tingkat 

keuntungan yang tinggi, mereka juga menyadari akan menghadapi tingkat risiko 

yang tinggi pula dari investasi yang dilakukan. Untuk meminimalisir kondisi 

investasi yang berisiko demikian, strategi yang seharusnya dilakukan oleh seorang 

investor yakni membentuk sebuah portofolio (Jogiyanto, 2009). 

Pembentukan portofolio saham bertujuan untuk memilih saham-saham 

yang dapat dikombinasikan secara optimal, sehingga investor berharap dapat 

mengoptimalkan hasil (return) dan meminimalkan risiko (risk). Oleh karena itu, 

seorang investor perlu mempertimbangkan saham apa saja yang dapat dibeli 

dengan cara menganalisis dan mengevaluasi saham-saham tersebut sehingga dapat 

memberikan tingkat pengembalian/tingkat keuntungan (return) yang tinggi pada 

risiko (risk) yang rendah (Suad Husnan, 2009). 

Investor harus lebih selektif dalam memilih saham-saham yang akan 

dibentuk dalam sebuah portofolio karena saham tersebutlah yang akan 

menentukan seberapa besar tingkat keuntungan (return) yang akan diperoleh dan 

risiko (risk) yang akan ditanggung. Pemilihan saham dari berbagai sektor akan 

memberikan alternatif hasil yang lebih menjanjikan daripada investasi pada satu 

sektor saja. Dengan pemilihan saham dari berbagai sektor tersebut akan 

memberikan keuntungan bagi investor yakni jika terjadi kerugian yang dihadapi 

oleh salah satu sektor dapat ditutup oleh sektor lain.   

Pada dasarnya seorang investor menginginkan imbal hasil/tingkat 

keuntungan (return) yang tinggi dan risiko (risk) lebih kecil. Suatu pilihan yang 



 

 

tepat, jika seorang investor melakukan pembentukan portofolio pada saham-

saham LQ-45 yang terdaftar di BEI karena setidaknya investor akan berada pada 

posisi aman dengan pertimbangan saham-saham yang tergolong LQ-45 tersebut 

bersifat aktif dibandingkan dengan saham tidur (saham tidur yakni saham yang 

jarang atau tidak pernah ada transaksi sehingga tidak dapat memberikan imbal 

hasil maksimal seperti yang diinginkan investor). Selain itu pemilihan saham dari 

berbagai sektor seperti pada saham-saham yang tergolong indeks LQ-45 akan 

memberikan alternatif hasil yang lebih menjanjikan daripada investasi pada satu 

sektor saja, karena kerugian yang dihadapi dari satu sektor dapat ditutupi dari 

sektor lain. Saham-saham yang tergolong indeks LQ-45 merupakan saham-saham 

aktif yang berasal dari berbagai sektor sehingga menjadi pilihan yang tepat 

sebagai pilihan investasi untuk membentuk portofolio. Selanjutnya yang menjadi 

permasalahan yakni bagaimana seorang investor dapat menentukan portofolio dari 

saham-saham LQ-45 tersebut yang dapat dikombinasikan secara optimal. 

Sehingga investor berharap dapat mengoptimalkan tingkat keuntungan (return) 

dan meminimalkan risiko (risk). Untuk itu investor juga harus mempertimbangkan 

saham apa saja yang dapat dibeli dengan cara menganalisis dan mengevaluasi 

saham-saham tersebut sehingga dapat memberikan tingkat pengembalian yang 

tinggi pada risiko yang rendah.  

Dalam memilih saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio para 

investor juga harus berhati-hati karena saham-saham yang dipilih akan 

menentukan besarnya risiko dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh investor 

dari investasinya. Untuk memperoleh portofolio yang optimal, para investor perlu 

memilih sebuah model untuk menganalisisnya. Terdapat banyak model yang 



 

 

dapat digunakan oleh para investor, dimana masing-masing dari model tersebut 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada awal berkembangnya 

suatu teori portofolio yakni penggunaan  Markowitz Model yang dikembangkan 

oleh Harry Markowitz pada tahun 1956. Namun pada tahun 1963, William Sharpe 

menyederhanakan konsep Markowitz tersebut menjadi model indeks tunggal.   

Parameter-parameter yang digunakan pada model indeks tunggal (William 

Sahrpe) dalam perhitungan lebih sederhana dan dimasukkannya aktiva bebas 

risiko dalam analisis penentuan portofolionya sehingga investor dapat 

memprediksi besarnya return pada saat risk sama dengan nol (jika investor 

melakukan investasi pada aset yang bebas risiko). Selain itu ada beberapa 

unggulan yang dimiliki oleh model indeks tunggal, yakni menyederhanakan input 

analisa sehingga memudahkan investor untuk menganalisis. Selain itu adanya 

korelasi antar sekuritas karena memberikan respon terhadap perubahan indeks 

pasar umum (general market indeks). Model indeks tunggal mendasarkan 

pemikiran bahwa tingkat keuntungan suatu sekuritas dipengaruhi oleh tingkat 

keuntungan pasar. Tingkat keuntungan/pengembalian/imbal hasil (return) dan 

risiko (risk) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu 

dalam melakukan investasi, investor seharusnya mempertimbangkan return dan 

risk dari investasi yang dilakukan (Jogiyanto, 2009). Sehigga investor melakukan 

investasi tidak hanya pada satu saham saja, namun dengan membentuk portofolio 

saham sehingga dapat meminimalkan risiko yang akan dihadapi oleh investor. 

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini ingin mengetahui bagaimana menentukan portofolio optimal pada 

saham-saham LQ-45 yang aktif dengan menggunakan model indeks tunggal agar 



 

 

mendapatkan portofolio yang memberikan tingkat keuntungan (return) yang 

tinggi dan risiko (risk) yang rendah. Saham-saham LQ-45 akan memberikan 

alternatif hasil yang lebih menjanjikan daripada investasi pada satu sektor saja, 

karena kerugian yang dihadapi dari satu sektor dapat ditutupi dari sektor lain. 

Saham-saham yang tergolong indeks LQ-45 merupakan saham-saham aktif yang 

berasal dari berbagai sektor sehingga menjadi pilihan yang tepat sebagai pilihan 

investasi untuk membentuk portofolio.  Untuk itu peneliti melakukan penelitian 

dengan judul  “Analisis Penentuan Portofolio yang Optimal dengan Menggunakan 

Model Indeks Tunggal pada Indeks LQ-45 Periode 2010-2011 di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

1.2.      Rumusan Masalah 

1.2.1. Pokok Permasalahan 

Bersarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, 

yakni :  

1. Bagaimana menentukan saham-saham dari LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode Februari 2010 s.d. Juli 2010 dan Agustus 2010 s.d. Januari 2011 

agar dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks 

tunggal? 

2. Bagaimana proporsi dana masing-masing saham yang akan membentuk 

portofolio yang optimal? 

 

 

 



 

 

1.2.2. Batasan Permasalahan 

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan 

tujuan yang akan ditetapkan dan hendak dicapai, serta dapat dikaji dan dianalisis 

secara tepat maka akan diadakan pembatasan ruang lingkup penelitian, yaitu : 

1. Data yang dianalisis dibatasi dalam kurun waktu selama Februari 2010 s.d. Juli 

2010 dan Agustus 2010 s.d. Januari 2011. 

2. Portofolio optimal dibentuk dengan model indeks tunggal dengan asumsi short 

sales (investor menjual sekuritas yang tidak dimiliki dan dana yang 

diinvestasikan maksimal sebesar 100 % dan minimum sebesar 0 % pada 

sebuah sekuritas) tidak diperkenankan. 

 

1.3.      Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk menentukan saham-saham dari LQ-45 periode Februari 2010 s.d. Juli 

2010 dan Agustus 2010 s.d. Januari 2011  yang dapat membentuk portofolio 

optimal dengan menggunakan model indeks tunggal. 

2. Untuk menentukan proporsi dana masing-masing saham yang akan membentuk 

portofolio optimal. 

 

1.4.      Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, 

khususnya yang berkenaan dengan  investasi saham dalam bentuk portofolio. 



 

 

2. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti dalam 

rangka pengambilan keputusan investasi dalam bentuk saham di pasar modal 

Indonesia dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan pengetahuan 

ataupun perbandingan kepada semua pihak yang tertarik pada masalah ini, jika 

diadakan kajian yang lebih mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu  

Agus dan Zulaihati (1998) melakukan penelitian tentang rasionalitas 

investor terhadap pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal dengan 

model indeks tunggal di BEJ. Penelitian dilakukan pada saham-saham LQ-45 

periode penelitian Juli 1994 hingga Desember 1996 dengan menggunkan metode 

purposive sampling. Berdasarkan 25 saham yang menjadi sampel penelitian, 

diperoleh tiga saham yang menjadi portofolio optimal yaitu saham LPLD dengan 

proporsi dana sebesar 51,32 %, ASII dengan proporsi dana sebesar 47,55 % dan 

GGRM sebesar 1,13 %. Kemudian dilakukan uji independent t-test dari rata-rata 

frekuensi perdagangan saham dari Juli 1994 sampai Desember 1996, dengan 

menggunakan rata-rata saham yang menjadi kandidat portofolio optimal dengan 

saham yang tidak menjadi kandidat portofolio optimal. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat rasionalitas terhadap investor terhadap pemilihan 

saham dan penentuan portofolio optimal. 

Chici Hanna P. (2003) melakukan penelitian portofolio yang optimal 

dengan menggunakan metode single index pada 50 most active stocks by trading 

value tahun 2002 di BEJ dengan saham Bimantara Citra (BMTR) 41,96%, saham 

Astra Agro Lestari (AALI) 29,69%, saham Dynaplast (DYNA) 24,36% dan 

saham Jakarta Internasional Hotel & Dev (JIHD) 3,99% dengan risiko portofolio 

sebesar 3,96%. 



 

 

Indah Lestasi (2004) melakukan penelitian untuk menentukan portofolio 

optimal dengan menggunakan metode Model Indeks Tunggal. Penelitian 

dilakukan pada saham-saham LQ-45 periode penelitian Januari 2003 hingga 

Januari 2004 dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan 39 

saham yang menjadi sampel penelitian, diperoleh tujuh saham yang masuk dalam 

portofolio saham optimal yang terdiri dari saham INTP dengan proporsi dana 

sebesar 20,07 %, TINS sebesar 28,00 %, BBNI sebesar 5,33 %, DNKS sebesar 

16,15 %, INKP sebesar 11,74 %, UNTR sebesar 16,47 %, dan SMBC sebesar 

2,21 %. Penelitian ini juga mengatakan bahwa portofolio optimal yang terbentuk 

diperkirakan akan menghasilkan pendapatan portofolio sebesar 17,11 % dan risiko 

portofolio sebesar 0,248 %. 

Robi (2008) melakukan penelitian untuk menentukan portofolio optimal 

dengan menggunkan Single Index Model. Penelitian ini dilakukan pada saham-

saham LQ-45 periode penelitian Agustus 2005 hingga Juli 2006 dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Dari 43 saham yang menjadi smapel 

penelitian, terpilih tujuh saham yang masuk dalam portofolio saham yang optimal 

terdiri dari saham BLTA dengan proporsi dana sebesar 33,73 %, PGAS sebesar 

16,25 %, UNSP sebesar 14,50 %, AALI sebesar 14,01 %, LSIP 13,61 %, BNBR 

4,97 %, PTBA sebesar 2,93 %. Portofolio optimal tersebut menjanjikan tingkat 

keuntungan sebesar 8,98 % dan risiko portofolio sebesar 5,15 %. 

 

 

 

 



 

 

Secara ringkas penelitian-penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Tujuan Variabel 

Penelitian 

Teknik 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Agus  

dan 

Zulaihati 

(1998) 

Rasionalitas 

Investor Terhadap 

Pemilihan Saham 

dan Penentuan 

Portofolio Optimal 

dengan 

Menggunkan 

Model Indeks 

Tunggal di BEJ 

Untuk menentukan 

ada tidaknya 

rasionalitas investor 

terhadap pemilihan 

saham penentuan 

portofolio optimal di 

BEJ yang terecrmin 

dari frekuensi 

perdagangan saham-

saham yang 

diikutsertakan dalam 

penetuan portofolio 

optimal pada ILQ45 

periode Juli 1994 

Desember 1996 

 Return 

individual 

saham  

dan 

Return 

market 

 Puposive 

sampling 

Hasil penelitian 

dapat 

disimpulkan 

bahwa terdapat 

rasionalitas 

terhadap investor 

terhadap 

pemilihan saham 

dan penentuan 

portofolio optimal 

serta tiga saham 

yang menjadi 

portofolio optimal 

yaitu saham 

LPLD dengan 

proporsi dana 

sebesar 51,32 %, 

ASII dengan 

proporsi dana 

sebesar 47,55 % 

dan GGRM 

sebesar 1,13 %. 

Chici 

Hanna 

P. 

(2003) 

Analisis 

Pembentukan 

Portofolio yang 

Optimal dengan 

Menggunakan 

Model Indeks 

Tunggal 

(penelitian pada 50 

Most Active 

Stocks by Trading 

Value tahun 2002 

di Bursa Efek 

Jakarta) 

Untuk menentukan 

saham-saham yang 

membentuk 

portofolio optimal 

pada 50 Most Active 

Stocks by Trading 

Value tahun 2002 

 Return 

individual 

saham  

dan 

Return 

market 

 Puposive 

sampling 

Portofolio 

optimal terbentuk 

dari saham 

Bimantara Citra 

(BMTR) 41,96%, 

saham Astra Agro 

Lestari (AALI) 

29,69%, saham 

Dynaplast 

(DYNA) 24,36% 

dan saham Jakarta 

Internasional 

Hotel & Dev 

(JIHD) 3,99% 

dengan risiko 

portofolio sebesar 

3,96%. 

 

 Indah 

Lestasi 

(2004) 

Penentuan 

Portofolio Optimal 

dengan 

Menggunakna 

Model Indeks 

Tunggal pada 

Indeks LQ-45 di 

BEJ 

Untuk menentukan 

saham-saham yang 

membentuk 

portofolio optimal 

pada saham-saham 

LQ-45Januari 2003 

hingga Januari 2004 

 Return 

individual 

saham  

dan 

Return 

market 

 Puposive 

sampling 

Diperoleh tujuh 

saham yang 

masuk dalam 

portofolio saham 

optimal yang 

terdiri dari saham 

INTP dengan 

proporsi dana 

sebesar 20,07 %, 



 

 

TINS sebesar 

28,00 %, BBNI 

sebesar 5,33 %, 

DNKS sebesar 

16,15 %, INKP 

sebesar 11,74 %, 

UNTR sebesar 

16,47 %, dan 

SMBC sebesar 

2,21 %. Penelitian 

ini juga 

mengatakan 

bahwa portofolio 

optimal yang 

terbentuk 

diperkirakan akan 

menghasilkan 

pendapatan 

portofolio sebesar 

17,11 % dan 

risiko portofolio 

sebesar 0,248 %. 

 Robi 

(2008) 

 Analisis 

Portofolio Optimal 

Saham-Saham LQ-

45 pada Periode 

Agustus 2005 – 

Juli 2006 dengan 

Metode Single 

Index Model di 

Bursa Efek Jakarta 

Untuk menentukan 

saham-saham yang 

membentuk 

portofolio optimal 

pada saham-saham 

LQ-45 Periode 

Agustus 2005 – Juli 

2006 dengan Metode 

Single Index Model 

 Return 

individual 

saham  

dan 

Return 

market 

 Puposive 

sampling 

Terdapat tujuh 

saham yang 

masuk dalam 

portofolio saham 

yang optimal 

terdiri dari saham 

BLTA dengan 

proporsi dana 

sebesar 33,73 %, 

PGAS sebesar 

16,25 %, UNSP 

sebesar 14,50 %, 

AALI sebesar 

14,01 %, LSIP 

13,61 %, BNBR 

4,97 %, PTBA 

sebesar 2,93 %. 

Portofolio 

optimal tersebut 

menjanjikan 

tingkat 

keuntungan 

sebesar 8,98 % 

dan risiko 

portofolio sebesar 

5,15 %. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Tinjauan Mengenai Pasar Modal 

2.2.1. Pengertian Pasar Modal 

 Menurut Keputusan Presiden (Kepres) No. 60 Tahun 1998 pasar modal 

adalah bursa yang merupakan sarana untuk penawaran dan permintaan jangka 

panjang dalam bentuk efek. Suad Husnan (2009:3) tentang pasar modal 

didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal 

sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun 

perusahaan swasta.  

Sementara menurut Sri Handaru, dkk., (1996:3) tentang pasar modal 

merupakan suatu media yang mempertemukan permintaan dan penawaran 

sekuritas jangka panjang. Sedangkan pasar modal (Jogiyanto, 2009:28) 

merupakan tempat bertemu antara pembeli dan penjual dengan risiko untung rugi. 

Kebutuhan dana jangka pendek umumnya diperoleh di pasar uang (misalnya bank 

komersial). Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan 

kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan 

obligasi.  

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

saham, reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya 

pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, 

pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan 

kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal 



 

 

merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti 

saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti 

option, futures, dan lain-lain.  

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah 

suatu tempat yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana mereka pada 

sekuritas panjang yang bersifat abstrak. Arti abstrak pada pasar modal itu sendiri 

yakni sekuritas yang diperjualbelikan tidak dapat langsung diperoleh setelah 

transaksi dilakukan tetapi harus melalui peraturan yang telah ditetapkan di pasar 

modal. 

2.2.2. Manfaat Pasar Modal 

 Dalam websitenya (www.idx.co.id) , Bursa Efek Indonesia memberikan 

uraian mengenai manfaat keberadaan pasar modal, yakni :  

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber daya secara optimal. 



 

 

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversifikasi 

3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat 

menengah. 

4. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan 

iklim yang sehat. 

5. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik 

6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat 

7. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko 

yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan 

diversifikasi investasi. 

8. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol 

sosial. 

9. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaaan, mendorong 

pemanfaatan manajemen operasional. 

10. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. 

11. Menyediakan lending indicator bagi trend ekonomi negara. 

2.2.3. Indeks LQ-45 

 Indeks LQ-45 (Buku Panduan Indeks Harga Saham BEI, 2010:11) terdiri 

dari 45 emiten dengan likuiditas (Liquid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa 

kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten 

tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Dengan demikian saham yang 

terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah. Indeks yang terdiri dari 45 

saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan 



 

 

kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Bursa Efek 

Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang 

masuk dalam penghitungan indeks LQ-45. Setiap tiga bulan sekali dilakukan 

evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Penggantian saham akan 

dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. 

Indeks LQ-45 diluncurkan pada bulan Februari 1997. Untuk mendapatkan 

data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang digunakan adalah tanggal 13 

Juli 1994, dengan nilai indeks sebesar 100. Sejak diluncurkan pada bulan Februari 

1997 ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. 

Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria 

likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan 

frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Sehingga kriteria suatu 

emiten untuk dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 adalah 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. 

2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi 

transaksi. 

3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler 

4. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. 

5. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut 

di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan 

perusahaan tersebut. 

Untuk menjamin kewajaran (fairness) pemilihan saham, BEI juga dapat 

meminta pendapat kepada komisi penasehat yang terdiri dari para ahli dari 



 

 

Bapepam-LK, Universitas dan profesional di bidang pasar modal yang 

independen. 

 Tujuan indeks LQ-45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya 

untuk menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, 

manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitor 

pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. 

 

2.3. Investasi 

2.3.1. Pengertian Investasi 

Menurut Jogiyanto (2009:5) pengertian investasi adalah penundaan 

konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu 

tertentu. Menurut Sunariyah (2003:4) 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.  

Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal 

ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula 

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 rencana 

investasi pada dasarmya merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu 

proyek (baik besar atau kecil) dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu 

metode penjajakkan dari suatu gagasan usaha/bisnis tentang kemungkinan layak 

atau tidaknya gagasan usaha/bisnis tersebut dilaksanakan. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/pasar-modal-definisi-pelaku-jenis-dan.html


 

 

Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan 

mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu dilakukan 

perencanaan investasi yang lebih teliti agar tidak terlanjur menanamkan investasi 

pada proyek yang tidak menguntungkan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

investasi adalah suatu tindakan seorang investor atau lembaga untuk melakukan 

pengeluaran modal saat ini dalam bentuk aset riil atau finansial dengan harapan 

untuk mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa yang akan datang dengan 

mempertimbangkan risiko yang akan juga dihadapi. 

Investasi pada aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung maupun 

investasi tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan cara membeli 

langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik melalaui perantara ataupun 

dengan cara lain. Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli 

saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva 

keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Jogiyanto (2009:6) mengkategorikan 

investasi langsung ke dalam dua bentuk, yaitu : 

a. Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan. 

1. Tabungan 

2. Deposito 

b. Investasi langsung yang dapt diperjualbelikan. 

1. Investasi langsung di pasar uang yakni T-bill dan deposito yang dapat 

dinegoisasi. 

2. Investasi langsung di pasar modal. 

a) Surat-surat berharga pendapatan tetap (fixed-income securities) 

1) T-bond 

2) Federal agency securities 



 

 

3) Municipal bond 

4) Corporate bond 

5) Convertible bond 

b) Saham-saham (equity securities) 

1) Saham preferen (preferred stock) 

2) Saham biasa (common stock) 

c.  Investasi langsung di pasar turunan. 

a) Opsi  

1) Waran (warrant) 

2) Opsi put (put option) 

3) Opsi call (call option) 

b) Futures contract 

Sedangkan investasi tidak langsung (Jogiyanto, 2009:6) melalui 

perusahaan investasi akan menarik minat investor paling tidak karena dua alasan 

utama, yakni : 

1. Investor dengan modal kecil dapat menikmati keuntungan karena 

pembentukan portofolio. Jika investor ini harus membuat portofolio 

sendiri, maka ia harus membeli beberapa saham dalam jumlah yang cukup 

besar nilainya. Investor yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk 

membentuk portofolio sendiri dapat membeli saham yang ditawarkan oleh 

perusahaan investasi tersebut. 

2. Membentuk portofolio membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang 

mendalam. Investor awam yang kurang mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman tidak akan dapat memnbentuk portofolio yang optimal, tetapi 

dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi yang 

telah membentuk portofolio optimal.  

 



 

 

2.3.2. Proses Investasi 

Menurut Sharpe, William (1997, 1) proses investasi berkenaan dengan 

bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan mengenai pemilihan 

sekuritas, seberapa ekstensif investasi sebaiknya dilakukan dan kapan seharusnya 

investasi dilakukan. Untuk mengambil keputusan tersebut diperlukan langkah-

langkah sebagai berikut : (Suad Husnan, 2009:48) 

a. Menentukan kebijakan investasi 

Investor perlu menentukan apa tujuan investasinya dan berapa 

banyak investasi tersebut akan dilakukan. Karena terdapat hubungan yang 

positif antara tingkat imbal hasil investasi dan risiko, maka investor tidak 

dapat mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah untuk mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Seorang investor harus menyadari 

bahwa terdapat kemungkinan untuk menghadapi risiko ketidakpastian.  

b. Analisis sekuritas 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap individual (atau 

sekelompok) sekuritas. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk 

mendeteksi sekuritas mana yang nampaknya mispriced. Terdapat berbagai 

maca cara untuk melakukan analisi ini, tetapi secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisis teknikal dan analisis 

fundamental. Analis teknikal menggunakan data (perubahan) harga di 

masa lalu sebgai upaya untuk memperkirakan harga sekuritas di masa 

yang akan datang. Analisis fundamental berupaya mengidentifikasikan 

prospek perusahaan (lewat analisis terrhadap faktor-faktor yang 



 

 

mempengaruhinya) untuk dapat memperkirakan harga saham di masa yang 

akan datang.  

c. Pembentukan portofolio 

Portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut 

identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi 

dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. 

Pemilihan banyak sekuritas (dengan kata lain investor melakukan 

diversifikasi) dimaksudkan untuk mengarungi risiko yang akn ditanggung. 

d. Melakukan revisi portofolio 

Tahap ini merupakan pengulangan terhadap tiga tahap sebelumnya, 

jika diperlukan perubahan terhadap portofolio yang telah dimiliki. Kalau 

dirasa bahwa portofolio yang sekarang dimiliki tidak lagi optimal, maka 

investor dapat melakukan perubahan terhadap sekuritas-sekuritas yang 

membentuk portofolio tersebut. 

e. Evaluasi kinerja portofolio 

Dalam tahap ini investor melakukan penilaian terhadap kinerja 

(performance) portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang 

diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Oleh karena itu diperlukan 

standar pengukuran. 

2.3.3. Investasi di Pasar Modal 

 Investasi di pasar modal pada prinsipnya sama dengan investasi di bidang 

lain. Investasi di pasar modal selain membutuhkan dana, juga diperlukan 

pengalaman yang cukup dan naluri bisnis untuk menganalisis efek atau surat 

berharga yang akan dibeli dan efek mana yang sudah waktunya dijual kembali. 



 

 

 Investasi di pasar modal dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari 

dua pilihan b/erikut (Abdul Halim, 2005:4) : 

1. Pembelian efek di pasar perdana, yakni pasar dalam masa penawaran efek 

dari perusahaan penerbit efek (emiten) kepada masyarakat untuk pertama 

kalinya. Pada pasar ini efek diperdagangkan dengan harga emisi. 

2. Jual atau beli efek di pasar sekunder, yakni penjualan efek setelah pasar 

perdana berakhir. Pada pasar ini efek diperdagangkan dengan harga kurs. 

2.3.4. Investasi pada Sekuritas 

 Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua yakni investasi nyata 

(real investment) dan investasi finansial (financial investment). Investasi finansial 

disebut juga investasi sekuritas. Sekuritas merupakan secarik kertas yang 

menunjukkan hak investor (pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan 

sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan investor tersebut 

menjalankan haknya (Suad Husnan, 2009:29). Apabila sekuritas ini dapat 

diperjualbelikan dan merupakan instrumen keuangan yang berjangka panjang, 

maka penerbitannya dilakukan di pasar modal. 

 Panji Anaroga dan Ninik Widayanti (1995:60) menyatakan bahwa ada 

lima unsur pokok yang akan muncul dalam setiap proses pengambilan keputusan 

investasi, apakah secara keputusan implisit atau eksplisit, disadari atau tidak. 

Kelima unsur tersebut adalah : 

1. Kondisi investor yang meliputi kondisi keuangan dan sikap terhadap 

risiko. Proses psikologi seorang investor dalam mengalokasikan dana yang 

dimilikinya pada prinsipnya mengikuti arutan-urutan yang sama. 



 

 

Penghasilan pertama akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, 

sedangkan lapisan penghasilan diatasnya akan digunakan untuk core 

investment yakni investasi dengan tingkat keamanan yang tinggi dan 

tingkat keuntungan yang terukur. 

2. Motif investasi, dimana setiap investor umumnya memiliki motif yang 

berbeda. Namun intensitas masing-masing setiap motif, seperti keamanan, 

pertumbuhan, pendapatan, fasilitas pajak dan spekulasi berbeda dari 

investor satu dengan investor lainnya. 

3. Media investasi sebagai unsur yang memberikan pilihan antara real asset 

dan financial asset. Berkembangnya perekonomian dan teknologi 

perdagangan modern cenderung menggeser obyek investasi dari real asset 

ke arah financial asset baik di pasar uang maupun pasar modal. 

4. Teknik dan model analisa, ada dua potensi keuntungan yang diperoleh 

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham (dividen) dan selisih 

harga beli dan harga jual sahamnya (capital gain). 

5. Strategi investasi, kunci utama untuk sukses dalam investasi di bursa efek 

adalah pemilihan strategi yang tepat agar investasi yang dilakukan 

memberikan hasil yang optimal. 

2.3.5. Investasi pada Saham 

 Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu 

perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva 

perusahaan.  Saham (stock) (www.idx.co.id) merupakan salah satu instrumen 

pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu 

pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi 



 

 

yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para 

investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak 

(badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sedangkan 

menurut Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti (1995:51) merupakan tanda 

penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal 

tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim 

atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

 Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan 

membeli atau memiliki saham: 

1. Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan 

berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan 

setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika 

seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus 

memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga 

kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai 

pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan 

perusahaan dapat berupa dividen tunai artinya ksetiap pemegang saham 

diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap 

saham. Atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap 

pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham 



 

 

yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian 

dividen saham tersebut. 

2. Capital Gain 

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

terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.  

Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain: 

1. Capital Loss merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi 

dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli.  

2. Risiko Likuidasi, perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan 

bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal 

ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah 

seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan 

kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan 

kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara 

proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat 

sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh 

hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat 

dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk 

secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan. 

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, 

harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. 

Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas 

saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand 

atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak 



 

 

faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan 

industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro 

seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non-ekonomi 

seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya. 

2.4. Konsep Tingkat Keuntungan/Pengembalian (Return) 

2.4.1. Pengertian Tingkat Keuntungan/Pengembalian (Return) 

 Return atau tingkat keuntungan merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi. Menurut Jogiyanto (2009:199) mengelompokkan return menjadi dua 

yakni return realisasian (realized return) dan return ekspektasian (expected 

return). Return realisasian (realized return) merupakan return yang telah terjadi. 

Return realisasian dihitung menggunakan data historis. Return realisasian berguna 

sebagai dasar penentuan return ekspektasian (expected return) dan risiko di masa 

yang akan datang. Sedangkan return ekspektasian (expected return) adalah return 

yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda 

dengan return realisasian (realized return) yang sifatnya sudah terjadi, return 

ekspektasian (expected return) sifatnya belum terjadi. 

 Faktor yang saling mempengaruhi tingkat return adalah besarnya tingkat 

risiko yang dihadapi . Dengan kata lain risiko muncul karena adanya perbedaan 

yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Semakin besar nilai investasi berarti 

semakin besar pula tingkat expected return sehingga memberikan peluang 

penyimpangan antara return yang sebenarnya dicapai (realized return) dan return 

yang ingin dicapai (expected return), karenanya mungkin risiko yang akan 

ditanggung menjadi semakin besar pula. Risiko investasi timbul sebagai akibat 

adanya ketidakpastian return dalam suatu investasi. 



 

 

2.4.2. Return pada Aktiva Tunggal 

 Return terdiri dari capital gain (loss) dan yield. Capital gain (loss) 

merupakan selisih untung (rugi) dari harga investasi sekarang relatif dengan harga 

periode yang lalu. Sedangkan yield merupakan persentase penerimaan kas 

periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi (Jogiyanto 

2009:200).  

Return = Capital gain (loss) + Yield   (Jogiyanto, 2009)                       (2.1) 

Sedangkan untuk menghitung return saham individual dengan 

menggunakan persamaan : 

Ri( Return saham) = 
Pt−Pt−1+ Dt--

Pt−1
   (Jogiyanto, 2009)                        (2.2) 

Keterangan : 

Ri  = Return saham (realized return) 

Pt   = Harga investasi sekarang 

Pt-1= Harga investasi periode lalu 

Di  = Dividen periode sekarang 

 Jika selama periode perhitungan ternyata saham i tidak membagikan 

dividen maka dividen saham i dianggap nol. Sehingga saham perusahaan i 

menjadi : 

Ri( Return saham) = 
Pt−Pt−1--

Pt−1
(Jogiyanto, 2009)                                    (2.3) 

 Sedangkan return ekspektasian dapat dihitung dengan metode nilai 

ekspektasian (expected value methode) yaitu mengalikan masing-masing hasil 

masa depan (outcome) dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua 



 

 

produk perkalian tersebut. Secara matematik, return ekspektasian metode nilai 

ekspektasian (expected value methode) ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

E(𝑅𝑖)=  (𝑅𝑖𝑗  . 𝑃𝑗

n

j=1

)  (Jogiyanto, 2009)                                                         (2.4) 

Keterangan : 

E(Ri) = Tingkat keuntungan yang diharapkan pada saham i 

Rij     = Return investasi ke-j untuk saham i 

Pj      = Probabilitas hasil masa depan ke-j 

n       = jumlah periode perhitungan 

 Jika dalam suatu keadaan dimana tingkat probabilitasnya tidak 

diperkirakan rumus yang digunakan adalah : 

E(𝑅)=
 𝑅𝑖

𝑁
𝑗=1

N
     (Jogiyanto, 2009)                                                             (2.5) 

Keterangan :  

N = jumlah periode pengamatan 

 

2.5. Konsep Risiko (Risk) 

 Hampir semua investasi mengandung risiko karena investor tidak 

mengetahui secara pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang 

dilakukannya. Begitu pula dengan investasi di pasar modal, return dan risk saling 

terkait dalam kegiatan tersebut. Return dan risk merupakan dua hal yang tidak 

terpisah karena pertimbangan investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. 

 



 

 

2.5.1. Pengertian Risiko (Risk) 

 Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari 

outcome yang diterima dengan yang diekspektasi. Menurut Van Horne dan 

Wachowics, Jr. (1992) yang dikutip oleh Jogiyanto (2009:219), mendefinisikan 

risiko sebagai variabilitas return terhadap return yang diharapkan.  

 Menurut Sharpe, William (1997:211) risiko total setiap sekuritas i diukur 

oleh varians dan dinotasikan yang terdiri dari dua bagian, yakni : 

1) Risiko Pasar (Systematic Risk) 

 Risiko ini akan mempengaruhi semua jenis industri karena terkait dengan 

kondisi pasar secara keseluruhan sehingga risiko ini tidak dapat diperkecil 

meskipun dengan cara diversifikasi investasi (systematic risk atau 

underversiviable risk). Risiko ini merefleksikan hubungan antara hasil 

investasi dengan aktivitas ekonomi secara umum. Disebut risiko pasar karena 

timbul dari risiko dengan tingkat bunga, risiko daya beli, risiko likiuditas dan 

risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor makro lainnya. 

 Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kecendrungan bergerak 

bersama, sehingga risiko sistematis ini selalu ada pada setiap saham. Risiko 

pasar merupakan risiko sistematis yang diturunkan dari kecendrungan saham 

individual atau portofolio untuk berfluktuasi dengan return di pasar. 

2) Risiko Unik (Un-systematic Risk) 

 Risiko tidak sistematik merupakan risiko yang tidak berhubungan dengan 

pasar dan dapat dihilangkan dengan proses diversifikasi (non systematic risk 

atau difersifiable risk). Risiko ini merupakan risiko non sistematis karena 

khusus mempengaruhi perusahaan tertentu dan terjadi karena faktor-faktor 



 

 

yang ada dalam perusahaan sendiri, misalnya karena ada pesaing baru, 

perubahan teknologi pada proses produksi barang, sistem manajemen atau 

bidang usaha lain. 

 Investor dapat mengurangi risiko non-sistematis ini sampai ke tingkat 

terendah melalui proses diversifikasi. Melalui beranekaragamnya saham yang 

ada dalam suatu portofolio, risiko non-sistematis akan berkurang dengan 

tingkat penurunan yang semakin kecil menuju pada nilai nol, jika lebih banyak 

saham yang ditambahkan pada suatu portofolio.  

 Risiko residual dibagi menjadi dua yakni extra market risk dan spesific 

risk. Extra market risk adalah risiko yang timbul dari gerakan sekelompok 

saham yang homogen, dimana pergerakan ini tidak dipengaruhi oleh pasar 

secara keseluruhan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa portofolio yang terdiri 

dari berbagai saham akan dapat menurunkan risiko ini, sedangkan spesific risk 

merupakan risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor spesifik perusahaan.  

Gambar 2.1. 

Diversifikasi dan Risiko Portofolio  

  Sumber : Suad Husnan, 2009 

   



 

 

  Pada gambar 2.1 (hal.30) dapat dijelaskan bahwa risiko terdiri dari 

dua macam yakni risiko pasar (systematic risk) dan risiko unik (un-systematic 

risk). Risiko pasar terkait dengan kondisi pasar secar keseluruhan sehingga 

risiko ini tidak dapat diperkecil meskipun dengan cara diversivikasi investasi. 

Risiko pasar timbul dari risiko dengan tingkat bunga, risiko daya beli, risiko 

likiuditas dan risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor makro lainnya. Faktor-

faktor tersebut dapat mengakibatkan kecendrungan bergerak bersama, sehingga 

risiko sistematis ini selalu ada pada setiap saham. Sedangkan risiko unik (un-

systematic risk) merupakan risiko yang tidak berhungan dengan pasar dan 

dapat dihilangkan dengan proses diversifikasi. Karena pada risiko unik (un-

systematic risk) dipengaruhi oleh adanya korelasi atau hubungan antar saham 

sehingga risiko ini dapat diperkecil (diversifikasi). Dengan memperbanyak 

saham atau sekuritas maka risiko non-sistematis akan berkurang dengan tingkat 

penurunan yang semakin kecil menuju pada nilai nol, jika lebih banyak saham 

yang ditambahakan pada suatu portofolio. Dengan demikian, maka 

penambahan jumlah sekuritas akan menurunkan total risk dari portofolio 

apabila dilakukan pembentukan portofolio yang equally weighted. Keadaan 

tersebut digambarkan pada gambar 2.1 (hal.30). 

2.5.2. Risiko pada Aktiva Tunggal 

 Untuk menghitung besarnya total risiko yang dikaitkan dengan expected 

return dari suatu investasi dapat dihitung dengan menghitung deviasi standar atau 

apabila dinyatakan dalam bentuk variance. Dengan demikian risiko dirumuskan 

sebagai berikut : 

 



 

 

a. Varians (Variance) 

Rumus variance sebagai berikut : 

a. Jika tingkat probabilitasnya tidak dapat diperkirakan 

Var  Ri =σ2=   Rij- E(R
i
) 

2

n

i=1

    (Jogiyanto, 2009)                       (2.6) 

Keterangan : 

σ
2
 = varians return investasi (SDi

2
) 

b. Jika tingkat probabilitasnya dapat diperkirakan, maka risiko dapat 

diperkirakan sebagai berikut : 

Var  Ri =σ2=  ( Rij- E(R
i
) 

2

n

j=1

. p
j
)   (Jogiyanto, 2009)              (2.7) 

b. Deviasi Standar (Standard Deviation) 

 Untuk menghitung risiko, metode yang banyak digunakan adalah deviasi 

standar (standard deviation) yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai 

yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya. Deviasi standar adalah akar dari 

varian : 

σ= Var Ri      (Jogiyanto, 2009)                                                         (2.8)                                                                                                 

 Sedangkan risiko yang diukur dengan deviasi standar (standard deviation) 

yang menggunakan data historis dapat dinyatakan sebagai berikut (Jogiyanto, 

2009:221) : 

SD = σ =   
  Xi −  E(Xi) 2n

i=1

n − 1
     (Jogiyanto, 2009)                           (2.9) 

Keterangan : 

SD = standar deviasi (σ) 

Xi = nilai ke-i 



 

 

E(Xi) = nilai ekspektasian 

N = jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar dengan n 

(minimal 30 observasi) dan untuk sampel kecil digunakan (n-1). 

Nilai ekpektasian yang digunakan di rumus deviasi standar dapat berupa 

nilai ekspektasian berdasarkan rata-rata historis atau trend atau random walk. 

 

2.6. Teori Portofolio 

2.6.1. Portofolio 

 Investasi tidak hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang 

diharapkan saja, namun investor pasti akan menghadapai risiko dalam melakukan 

kegiatan investasinya. Salah satu karakteristik investasi pada sekuritas adalah 

kemudahan untuk membentuk portofolio investasi. Artinya, seorang investor 

dapat melakukan diversifikasi terhadap berbagai macam investasi tersebut untuk 

mengurangi risiko yang akan dihadapi.  

 Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang teori portofolio terlebih dahulu 

disini akan dibahas tentang diversifikasi. Fabozzi, Frank J. (1999:73) mengartikan 

diversifikasi portofolio sebagai pembentukan suatu portofolio yang sedemikian 

rupa sehingga dapat mengurangi risiko investasi tanpa mengorbankan 

pengembalian yang dihasilkan. Sedangkan untuk para investor yang melakukan 

investasi pada saham, diversikasi berarti  investor menginvestasikan dana yang 

dimilikinya ke dalam bentuk saham yang dibuat portofolio yang terdiri dari 

berbagai macam bentuk saham perusahaan yang berbeda. Untuk membentuk suatu 

portofolio, investor harus memperhatikan bagaimana cara pemilihan portofolio 

tersebut dibuat dan berapa besar proporsi dana bagi masing-masing saham 



 

 

perusahaan dalam portofolio tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut 

digunakan teori portofolio dan pembentukan portofolio tersebut digunakan untuk 

memperoleh manfaat maksimal dari diversifikasi yang dilakukan.  

 Teori portofolio pertama kali dikembangkan berdasarkan konsep return 

dan risk portofolio yang pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Harry M. 

Markowitz di tahun 1950-an. Kemudian beliau memenangkan hadiah Nobel di 

bidang ekonomi di tahun 1990 untuk hasil karyanya tersebut. Markowitz 

menunjukkan bahwa secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan 

menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. 

Persyaratan umum agar dapat mengurangi risiko di dalam portofolio adalah return 

untuk masing-masing saham tidak berkorelasi secara positif sempurna. Dengan 

kata lain diversifikasi akan menurunkan risiko total tanpa mengorbankan return. 

Ringkasnya aturan seleksi portofolio yang dikemukakan Markowitz adalah 

memilih aset yang terbesar rasio return dan kovarian-nya. Kemudian 

mengkombinasikan aset-aset tersebut dalam portofolio yang efisien dengan 

mencari risiko terendah untuk ekspektasi return tertentu atau mencari return 

maksimum untuk risiko tertentu. 

 Menurut Jones, P. Charles. (1999, 626) mendefinisikan portofolio sebagai 

berikut “ the combination of assets invested in and held by an investor, wether an 

individual or an institution. Technically, a portfolio encompasses the investor’s 

entire set of assets , real and financial”. Oleh karena itu, investasi saham 

diharapkan tidak hanya pada satu jenis saham saja tetapi lebih dari satu jenis agar 

dapat didiversifikasikan dalam suatu portofolio untuk meminimalkan risiko dan 

mengoptimalkan hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut Moeljadi (2006:187) 



 

 

portofolio adalah sekumpulan aktiva, baik aktiva nyata (real assets) maupun 

aktiva keuangan (financial assets).  

2.6.2. Portofolio yang Efisien 

 Portofolio efisien menurut Jogiyanto (2009:299) dapat didefinisikan 

sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasian terbesar dengan risiko 

tertentu atau memberikan risiko yang terkecil dengan return ekspektasian yang 

tertentu. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat 

return ekspektasian tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau 

menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return 

ekspektasiannya.  

 Sedangkan menurut Suad Husnan (2009:69) portofolio yang efisien 

mempunyai karakteristik yakni berupa investasi yang memberikan tingkat 

keuntungan yang sama dengan risiko yang lebih rendah  atau dengan risiko yang 

sama memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.  

 Pada tahun 1952, Harry M. Markowitz meluncurkan model formal seleksi 

portofolio yang memasukkan prinsip diversifikasi. Langkah pertama dari prinsip 

diversifikasi yaitu dengan mengidentifikasi perangkat portofolio yang efisien atau 

yang sering disebut efisien frontier dari aset berisiko (Bodie, Kane, Markus, 

2006:309). Seorang investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk 

membentuk sebuah portofolio. Seluruh set yang memberikan kemungkinan 

portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi n-aktiva yang tersedia disebut 

dengan oppurtunity set atau attainable set. Semua titik di attainable set 

menyediakan semua kemungkinan portofolio baik yang efisien maupun yang tidak 

efisien yang dapat dipilih oleh investor. Akan tetapi, investor yang rasional tidak 



 

 

akan memilih portofolio yang tidak efisien. Investor yang rasional hanya tertarik 

dengan portofolio yang efisien. Kumpulan (set) dari portofolio yang efisien ini 

disebut dengan efficient set atau efficient frontier. Portofolio efisien terletak di 

efficient set atau efficient frontier yang merupakan kurva AB seperti pada gambar 

2.2.(Jogiyanto, 2009:296). 

Gambar 2.2. 

Attainable Set dan Efficient Set untuk Portofolio dengan Banyak Aktiva 

           Sumber : Jogiyanto, 2009 

  

 Portofolio-portofolio efisien berada di efficient set atau efficient frontier. 

Portofolio optimal berada di portofolio-portofolio efisien. Portofolio efisien belum 

tentu merupakan portofolio optimal. Namun portofolio optimal sudah tentu 

merupakan portofolio efisien. Efficient set atau efficient frontier dapat ditentukan 

dengan menerapkan teorema efisiensi set (efficient set theorem), yang 

menyatakan: (Sharpe, William., 1997:202) 

 

 

 



 

 

Investor akan memilih portofolio yang optimal dari sejumlah portofolio yang : 

1. Menawarkan  return ekspektasian maksimum untuk berbagai tingkat 

risiko. 

2. Menawarkan risiko yang minimum untuk berbagai tingkat return 

ekspektasian. 

Gambar 2.3 

Kurva Feasible Set dan  Efficient Set atau Efficient Frontier 

 Pertama, sejumlah portofolio yang memenuhi kondisi pertama dari 

teorema efisiensi set (efficient set theorem) harus diidentifikasi. Berdasarkan 

gambar 2.3 tidak terdapat portofolio yang menawarkan risiko lebih rendah 

daripada portofolio E. Alasannya jika ditarik garis vertikal melalaui titik E, tidak 

ada titik yang berada pada feasible set yang berada di sebelah kiri garis, juga tidak 

ada portofolio yang menawarkan risiko yang lebih besar dari H. Sehingga tidak 

terdapat titik pada feasible set yangberada di sebelah kanan H. Jadi portofolio-

portofolio yang menawarkan ekspektasi return maksimum untuk berbagai macam 

tingkat risiko adalah portofolio-portofolio yang terletak pada batas atas feasible 

set antara titik E dan H.  



 

 

 Pada kondisi kedua, tidak ada portofolio yang menawarkan ekspektasi 

return yang lebih besar daripada portofolio S karena tidak ada titik di atas garis 

horizontal yang ditarik melalui titik S, juga tidak ada portofolio yang menawarkan 

ekspektasi return yang lebih rendah daripada G karena tidak ada titik pada 

feasible set yang berada di bawah garis horizontal yang ditarik melalui titik G. 

Jadi sejumlah portofolio yang menawarkan risiko minimum untuk berbagai 

tingkat ekspektasi return adalah portofolio yang terletak di sebelah kiri batas 

feasible set antara titik G dan S. 

 Mengingat dua kondisi yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi 

efficient set, dapat dilihat bahwa hanya portofolio yang terletak pada batas kiri 

atas antara titik E dan S yang memenuhi syarat tersebut. Portofolio itulah yang 

membentuk efficient set dan dari sejumlah portofolio yang efisien tersebut 

investor dapat menentukan portofolio yang optimal. Bagi investor yang sangat 

menghindari risiko (risk averse) akan memilih portofolio yang dekat dengan titik 

E, sedangkan investor yang bersifat risk seeker akan memilih portofolio yang 

dekat dengan titik S. 

2.6.3. Portofilo yang Optimal 

 Portofolio optimal menurut Jogiyanto (2009:299) merupakan portofolio 

dengan kombinasi return ekspektasian dan risiko terbaik. Portofolio optimal 

dipilih dari berbagai portofolio-portofolio efisien yang berada di efficient set atau 

efficient frontier. Dalam pemilihan portofolio optimal yang dipilih dari berbagai 

portofolio-portofolio yang efisien, harus dipertimbangkan juga mengenai sikap 

investor terhadap risiko.  



 

 

 Dalam menyikapi risiko yang harus dihadapi, Weston dan Copeland 

(1996:427) menggolongkan investor menjadi : 

1. Risk seeker, yakni investor yang menyukai risiko. Apabila seorang 

investor ini dihadapkan pada dua atau lebih pilihan investasi maka ia akan 

berusaha memilih jenis investasi dengan risiko yang paling tinggi. 

2. Risk averse, yakni sikap investor yang cenderung untuk menghindari 

risiko. Apabila risiko ini dihadapkan pada dua pilihan investasi maka ia 

akan memilih investasi yang mempunyai risiko yang lebih rendah. 

3. Risk neutral, yakni sikap investor yang mengabaikan risiko. Investor ini 

akan tetap menginvestasikan dananya tanpa memperhatikan tingkat risiko 

yang dimiliki. 

Gambar 2.4 

Fungsi Utilitas Berbagai Prefensi Risiko 

    Sumber : Suad Husnan, 2009 

 

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4, untuk investor yang risk averse 

bentuk kurva fungsi utilitasnya adalah melengkung dengan peningkatan yang 

masih kurang. Sedangkan investor yang risk neutral, bentuk kurvanya akan 

berupa garis lurus dan untuk investor yang risk seeker bentuk kurvanya akan 

melengkung dengan peningkatan yang makin meningkat. 



 

 

Gambar 2.5. 

Pemilihan Portofolio yang Optimal 

 

Dengan menggunakan pendekatan Markowitz, investor mengevaluasi 

portofolio atas dasar ekspektasi return dan deviasi standar (standard deviation) 

dengan menggunakan kurva indiferens (indeference curve). Pada investor yang 

risk averse, portofolio dengan kurva indiferens yang paling tinggi akan dipilih 

sebagai investasi. Berikut ini bagaimana seorang investor memilih portofolio yang 

optimal, seperti diperlihatkan pada gambar 2.5, investor dapat menggambar kurva 

indiferensnya pada grafik dengan efficient set dan kemudian memilih portofolio 

yang berada pada kurva indiferens yang paling kiri atas. Portofolio ini akn 

bertemu dengan titik, yang pada titik ini kurva indiferensnya bersinggungan 

dengan efficient set. Seperti terlihat pada gambar, portofolio O* yang terdapat 

pada kurva indiferens I2. Meskipun investor akan lebih menyukai portofolio di I3 

namun tidak ada portofolio yang tersedia. Dengan memperhatikan I2 terdapat 

portofolio yang dapat dipilih (misalnya O). Namun, pada gambar menunjukkan 

bahwa portofolio O mengungguli portofolio lain karena berada di kurva indiferens 

yang paling kiri atas. Apabila diperhatikan, teorema efficient set ini sebenarnya 



 

 

cukup rasional, investor akan memilih portofolio ynag menempatkan dirinya di 

kurva indiference paling kiri atas. Teorema efficient set ini menyatakan bahwa 

investor tidak perlu memperhatikan portofolio yang tidak berada di batas kiri atas 

feasible set. 

 

2.6.4. Konsep Return dan Risk Portfolio 

 Pada dunia investasi, semua investor pasti menginginkan imbal hasil yang 

tinggi terhadap modal yang diinvestasikannya tersebut. Namun investor tidak 

dapat mengetahui secara pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi yang 

dilakukannya tersebut karena hampir semua investasi mengandung unsur risiko 

(ketidakpastian). Seperti kita ketahui, return dan risk memiliki hubungan yang 

positif (high return, high risk). Semakin besar risiko suatu saham, semakin tinggi 

pula return yang dihasilkan. Sebaliknya juga, semakin rendah return suatu saham 

maka semakin kecil risiko yang kan dihadapi oleh investor. Oleh karena itu, 

investor yang menginginkan tingkat imbal hasil yang tinggi juga sangat 

mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya tersebut.  

  Dalam membentuk suatu portofolio, seorang investor harus menghitung 

return dan risk untuk sekuritas tunggal. Dengan mengetahui nilai return dan risk 

sekuritas tunggal tersebut akan berguna untuk menghitung return dan risk 

portofolio. Return realisasian dan return ekspektasian dari portofolio merupakan 

rata-rata tertimbang return dari return-return seluruh sekuritas tunggal. Akan 

tetapi, risiko portofolio tidak harus sama dengan rata-rata tertimbang risiko-risiko 

dari seluruh sekuritas tunggal. Risiko portofolio bahkan dapat lebih kecil dari rata-

rata tertimbang risiko masing-masing sekuritas tunggal. 

 



 

 

a. Tingkat Keuntungan Portofolio (Portfolio Return) 

    Menurut Jogiyanto (2009:243) return realisasian portofolio 

(portfolio realized return) merupakan rata-rata tertimbang dari return-return 

realisasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. 

Secara matematis, return realisasian portofolio sebagai berikut : 

Rp =  (wi . Ri)

n

i=1

     (Jogiyanto, 2009)                                                    (2.10) 

Keterangan : 

Rp = return realisasian portofolio 

wi = porsi dari sekuritas i terhadap seluruh sekuritas di portofolio 

Ri = return realisasian dari sekuritas ke-i 

n = jumlah dari sekuritas tunggal 

    Sedangkan return ekspektasian portofolio (portfolio expected 

return) merupakan rata-rata tertimbang dari return-return ekspektasian 

masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Secara matematis, 

return ekspektasian portofolio dapat dinyatakan sebagai berikut : 

E Rp =   wi . E Ri  

n

i=1

     (Jogiyanto, 2009)                                       (2.11) 

Keterangan : 

E(Rp) = return ekspektasian dari portofolio 

wi  = porsi dari sekuritas i terhadap seluruh sekuritas di portofolio 

E(Ri) = return ekspektasian dari sekuritas ke-i 

n  = jumlah dari sekuritas tunggal 



 

 

b. Risiko Portofolio (Portfolio Risk) 

    Harry M. Markowitz menunjukkan bahwa secara umum risiko 

mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal 

ke dalam bentuk portofolio. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko 

di dalam sebuah portofolio adalah korelasi return untuk masing-masing 

sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Risiko portofolio 

bukan merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko sekuritas tunggal. 

Risiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang 

masing-masing sekuritas tunggal. 

   Untuk menganalisis risiko portofolio yang terdiri dari dua aktiva 

terdapat beberapa perhitungan antaralain : 

a. Varian Portofolio (Variance) 

  Varian risiko portofolio menunjukkan risiko portofolio sekuritas 

yang membentuk portofolio karena varians merupakan tingkat 

penyimpangan yang didapat oleh return suatu sekuritas, dibandingkan 

dengan tingkat return yang diharapkan. Rumus untuk menghitung 

variance portofolio menurut Suad Husnan (2009:60) sebagai berikut : 

σp
2=  Xi

2σi
2

N

i=1

+   XiXjσij

N

j=1

N

i=1

  Suad Husnan, 2009                      (2.12) 

Keterangan : 

σp
2
 = variance portofolio 

σi
2 

= variance saham i (i=1,.... N;dan i≠j) 

σij = covariance saham i dengan saham j 

Xi = proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i (i=1,... N) 

Xj = proporsi dana yang diinvestasikan pada saham j (i=1,... N) 

 



 

 

b. Deviasi Standar Portofolio (Standard Deviation) 

  Besarnya risiko portofolio juga dapat diukur dengan standar 

deviasi yang tak lain merupakan akar dari persamaan varians untuk 

portofolio. Baik standar deviasi maupun varians, keduanya mengukur 

risiko dari seberapa besar nilai dari tiap-tiap item menyimpang dari rata-

ratanya. Rumus deviasi standar sebagai berikut : 

σp = (XA
2σA

2 + XB
2σB

2 + 2XA XBσAB )
1
2      Suad Husnan, 2009  (2.13) 

Keterangan : 

σp = deviasi standar tingkat keuntungan portofolio 

σA
2
 = varians tingkat keuntungan saham A 

σB
2
 = varians tingkat keuntungan saham B 

σAB = covariance antara tingkat keuntungan saham A dengan saham B 

  Dari rumus diatas dapat diketahui bahwa deviasi standar atau risiko 

suatu portofolio tergantung pada : 

1. Risiko masing-masing yang membentuk portofolio 

2. Proporsi masing-masing saham dalam portofolio 

3. Kovarians (covariance) antar tingkat keuntungan saham dalam 

portofolio 

4. Jumlah saham dalam portofolio 

c. Kovarian Return antar Saham (Covariance) 

  Kovarian (covariance) antara return saham A dan B yang ditulis 

sebagai Cov(RA, RB) atu σRA,RB , menunjukkan hubungan arah pergerakan 

dari nilai-nilai return sekuritas A dan B. Hubungan pergerakan arah antara 

A dan B diperjelas dalam tabel  2.2 berikut : 



 

 

Tabel 2.2. 

Kovarian Saham A dan B 

Cov(RA, RB) Nilai Variabel 

(+) A dan B bergerak ke arah yang sama 

(-) A dan B bergerak ke arah yang berlawanan 

(0) A dan B bergerak secara independen 
      Sumber : Jogiyanto (2009:247)  

 Kovarian yang dihitung dengan menggunakan probabilitas dirumuskan  

sebagai berikut : (Jogiyanto, 2009:248) 

Cov RA,RB =   RAi-E RA  

n

i=1

.  RBi-E RB   .Pi    (Jogiyanto,2009)     (2.14) 

Keterangan : 

 Cov (RA,RB) = kovarian return antara saham A dan saham B 

 RAi   = return masa depan saham A kondisi ke-i 

 RBi   = return masa depan saham B kondisi ke-i 

 E(RA)  = return ekspektasian saham A 

 E(RB)  = return ekspektasian saham B 

pi   = probabilitas terjadinya masa depan untuk kondisi ke-i 

 n   = jumlah dari kondisi masa depan 

d. Koefisien Korelasi (Correlation) 

  Konsep dari kovarian dapat dinyatakan dalam bentuk korelasi 

(correlation). Koefisien korelasi menunjukkan besarnya hubungan 

pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. 

Nilai dari koefisien korelasi berkisar dari +1 sampai dengan -1. Berikut ini 

disajikan nilai koefisien korelasi dalam tabel 2.3 sebagai berikut : 

 

 



 

 

Tabel 2.3. 

Koefisien Korelasi antara Saham A dan B 

Koefisien Korelasi Niali Koefisien 

(+) Korelasi positif sempurna antara saham A dan B 

(-) Korelasi negatif sempurna antara saham A dan B 

0 Tidak ada korelasi 
        Sumber : Jogiyanto (2009:254) 

Rumus koefisien korelasi sebagai berikut : 

rAB= p
AB 

=
Cov (RA,RB)

σAσB

 (Jogiyanto,2009)                                                 (2.15) 

  Umumnya tingkat keuntungan sekuritas mempunyai korelasi yang 

berada diantara +1 dan -1. Semakin kecil koefisien korelasinya semakin 

efektif pengurangan risikonya. Secara teoritis dimungkinkan 

menghilangkan risiko suatu portofolio apabila koefisien korelasi sekuritas 

yang membentuk portofolio tersebut negatif sempurna. Secara umum, 

koefisien korelasi akan bergerak diantara +1 dan -1. Pembentukan 

portofolio ini akan menghasilkan kurva cekung. Apabila digambarkan 

dalam contoh portofolio dua saham, maka akan dihasilkan kurva seperti 

tampak pada gambar  2.6.  

  Pada gambar 2.6 tersebut menunjukkan pada saat ρ = +1 maka 

kombinasi portofolio-portofolio yang terdiri dari sekuritas T dan A akan 

berada pada garis TA. Sedangkan pada saat ρ = -1, kombinasi portofolio-

portofolio akan menghubungkan garis TBA. Dengan demikian, pada saat 

koefisien korelasi berada diantara +1 dan -1, maka garis yang 

menghubungkan titik A dan T akan berada diantara kedua garis tersebut. 

 

 



 

 

Gambar 2.6. 

Hubungan Antara Tingkat Keuntungan yang Diharapkan dengan Standar 

Deviasi untuk Berbagai Koefisien Korelasi  

    Sumber : Suad Husnan, 2009 

 

 Karena itu kelengkungan garis tersebut akan selalu ke arah ke kiri 

(concave curve). Semakin besar koefisien korelasinya semakin dekat ke garis 

lurus TA dan semakin kecil koefisien korelasinya semakin dekat ke garis TBA. 

 

2.7. Model Indeks Tunggal  

2.7.1. Pengenalan Model Indeks Tunggal 

 Model indeks tunggal merupakan perkembangan dari teori portofolio 

pertama kali dikembangkan berdasarkan konsep return dan risk portofolio 

diperkenalkan secara formal oleh Harry M. Markowitz di tahun 1950-an. 

Kemudian beliau memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi di tahun 1990 

untuk hasil karyanya tersebut. Markowitz menunjukkan bahwa secara umum 

risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas 

tunggal ke dalam bentuk portofolio. Persyaratan umum agar dapat mengurangi 



 

 

risiko di dalam portofolio adalah return untuk masing-masing saham tidak 

berkorelasi secara positif sempurna. Dengan kata lain diversifikasi akan 

menurunkan risiko total tanpa mengorbankan return. Ringkasnya aturan seleksi 

portofolio yang dikemukakan Markowitz adalah memilih aset yang terbesar rasio 

return dan kovarian-nya. Kemudian mengkombinasikan aset-aset tersebut dalam 

portofolio yang efisien dengan mencari risiko terendah untuk ekspektasi return 

tertentu atau mencari return maksimum untuk risiko tertentu. 

 Teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz tersebut pada tahun 

1956 kemudian mengalami perkembangan dan penyederhanaan yang membawa 

dampak besar pada implementasi teori tersebut dalam dunia keuangan. 

Penyederhaan tersebut bukan hanya dalam artian input yang dipergunakan tetapi 

juga bagaimana menaksir input yang diperlukan untuk analisis.  

 Menurut Sri Handaru Yulianti, dkk., (1996:3), Single Index Model 

berusaha menyederhanakan analisis portofolio yaitu yang berkaitan dengan 

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

yang optimal. Hal ini dapat dilakukan sebab dalam index model diasumsikan 

bahwa korelasi return masing-masing sekuritas terjadi karena adanya respon 

sekuritas tersebut terhadap perubahan pada indeks tertentu. Index model yang 

sering digunakan untuk menyederhanakan analisis sekuritas (dan analisis 

portofolio) adalah model indeks tunggal. Model indeks tunggal mengasumsikan 

bahwa korelasi return antar sekuritas terjadi karena mereka berekasi terhadap 

perubahan pada general market index (index pasar umum). Pemilihan index pasar 

umum akan sangat ditentukan oleh tujuan analisis. Indeks yang sering digunakan 

sebagai indeks pasar umum adalah indeks harga pasar modal (IHSG). 



 

 

2.7.2. Konsep Model Indeks Tunggal 

 Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu 

sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus dapat 

diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika 

indeks harga saham naik. Sebaliknya, jika indeks harga saham turun, kebanyakan 

saham mengalami penurunan harga Hal ini mengindikasikan bahwa return-return 

dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum (common 

response) terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Jika perubahan pasar dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keuntungan indeks pasar, maka tingkat keuntungan 

suatu saham dapat dinyatakan sebagai berikut : (Jogiyanto,2009:330) 

Ri= ai+ β
i
.Rm     Jogiyanto,2009                                                                  (2.16)                                                                                                    

Keterangan : 

Ri =  return sekuritas ke-i 

ai = suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return 

 sekuritas ke-i yang independen terhadap kinerja pasar 

βi =  koefisien yang mengukur perunahan Ri akibat dari perubahan RM 

Rm =  tingkat return dari indeks pasar (variabel acak) 

 

 Variabel ai merupakan return yang tidak tergantung dari return pasar. 

Variabel ai dapat dipecah menjadi nilai yang diekspektasi (expected value) αi dan 

kesalahan residu (residual error) ei sebagai berikut : 

ai = αi+ei  Suad Husnan, 2009                                                                       (2.17) 

 Subtitusikan persamaan 2.17 tersebut ke persamaan 2.16 maka akan 

didapatkan persamaan dasar model indeks tunggal (Suad Husnan, 2009:104), 

sebagai berikut : 

Ri = αi+β
i
Rm+ei , untuk setiap saham i=1,…, N  (Suad Husnan, 2009) (2.18) 



 

 

Berdasarkan pembentukan persamaan  

E(ei)=0 , untuk setiap saham i=1,…, N (Suad Husnan, 2009)             (2.19) 

Dengan asumsi : 

1. Indeks tidak berkorelasi dengan unique return : 

E ei(Rm-E(Rm))  = 0 (Suad Husnan, 2009)                                                (2.20) 

2. Sekuritas hanya dipengaruhi oleh pasar : 

E eiej =0 , i≠j (Suad Husnan, 2009)                                                         (2.21)  

Per definisi :  

1. Variance ei = E(ei)
2
 = σei

2
 (Suad Husnan, 2009)      (2.22) 

2. Variance Rm = σm
2
 (Suad Husnan, 2009)       (2.23) 

Keterangan : 

Ri = return sekuritas ke-i 

ai = unique return sekuritas ke-i 

αi = expected value dari sekuritas ke-i 

βi = ukuran sensitivitas sekuritas i terhadap pasar 

Rm = return pasar 

ei = residual error dari unique return sekuritas i (ai) 

E(ei) = rata-rata ei 

ej = residual error dari unique return sekuritas j (aj) 

σei
2
 = variance ei 

 Menurut Jogiyanto (2009:330), pemilihan dari indeks pasar tidak 

tergantung dari suatu teori tetapi lebih tergantung dari hasil empirisnya. Indeks 

pasar yang dapat dipilih misalnya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), maka 

return pasar untuk waktu ke-t dapat dihitung sebagai berikut : 

Rm,t=
IHSGt-IHSGt-1

IHSGt-1
 (Jogiyanto, 2009)                                                   ( 2.24) 



 

 

 Sedangkan beta (Jogiyanto, 2009:364) merupakan pengukur risiko 

sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta 

dapat diestimasi dengan menggunakan teknik regresi. Teknik regresi untuk 

mengestimasi beta suatu sekuritas dapat dilakukan dengan menggunakn return  

sekuritas sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen. 

Persamaan regresi yang dihasilkan dari data time series ini akan menghasilkan 

beta yang yang diasumsikan stabil dari waktu ke waktu selama periode observasi. 

Persamaan regresi yang yang digunakan untuk mengestimasi beta berdasarkan 

model indeks tunggal dapat dihitung dengan persamaan 2.18. Beta juga dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut : 

β
i
= 

σim
σm2   (Suad Husnan, 2009)                                                       (2.25) 

Sedangkan alpha, dapat dihitung sebagai berikut : 

αi = E(Rij) - βi
E(Rmt) (Suad Husnan, 2009)                                          (2.26) 

 Untuk sekuritas, penggunaan model indeks tunggal menghasilkan tingkat 

keuntungan yang diharapkan, varians tingkat keuntungan, dan covariance antar 

saham sebagai berikut : 

1. Tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return), 

E(Ri) = αi + β
i
E(Rm) (Suad Husnan, 2009)                                                   (2.27) 

2. Variance tingkat keuntungan, 

σ
i
2  = β

i
2σm2+σ

ei
2   (Suad Husnan, 2009)                                                         (2.28) 

3. Covariance tingkat keuntungan sekuritas i dan j, 

σij  = βiβjσm2  (Suad Husnan, 2009)                                                               (2.29) 

 

 



 

 

2.7.3. Analisis Portofolio Menggunakan Model Indeks Tunggal 

2.7.3.1. Return Ekspektasian Portofolio  

 Return ekspektasian dari suatu portofolio merupakan rata-rata tertimbang 

dari return ekspektasian individual sekuritas. Rumus return ekspektasian 

portofolio, sebagai berikut : 

E(Rp)=  wi. αi

n

i=1

+  wi.βi
.E(Rm)

n

i=1

 (Jogiyanto, 2009)                           (2.30) 

Model indeks tunggal mempunyai beberapa karakteristik, sebagai berikut : 

1. Beta dari portofolio (βp) merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-

masing sekuritas (βi). Beta portofolio ini dirumuskan, sebagai berikut : 

β
p
=  wiβi

  (Jogiyanto, 2009)                                                                   (2.31)

n

i=1

 

2. Alpha dari portofolio (αp) juga merupakan rata-rata tertimbang dari Alpha 

tiap-tiap sekuritas (αp). Alpha portofolio ini dirumuskan, sebagai berikut : 

αp=  wiαi (Jogiyanto, 2009)                                                                   (2.32)

n

i=1

 

 Dengan mensubtitusikan karakteristik tersebut, yaitu antara βp dan αp , 

maka return ekpektasian portofolio menjadi : 

E(Rp) = αp+β
p
E(Rm) ,  (Jogiyanto, 2009)                                                   (2.33) 

2.7.3.2. Risk Portofolio 

 Rumus untuk menghitung variance portofolio berdasarkan model indeks 

tunggal, sebagai berikut : 



 

 

σp2=βp2.σm2+(  Wi.σei

n

i=1

)2 (Jogiyanto, 2009)                                      (2.34) 

Apabila seorang investor menginvestasikan dananya dengan proporsi yang 

sama pada N saham, maka variance portofolio dapat dinyatakan sebagai berikut : 

σp2=βp2.σm2+(
1

N
)(   

1

N
 (σei2)  (Suad Husnan, 2009)                     (2.35) 

 Dari uraian mengenai model indeks tunggal di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa untuk melakukan analisa portofolio yang terdiri dari N 

sekuritas, maka perlu mengestimasi α, β, varians masing-masing sekuritas, dan 

return pasar serta risiko pasar. 

2.7.4. Portofolio Optimal Berdasarkan Model Indeks Tunggal 

 Menentukan portofolio optimal, baik dengan menggunakan model 

Markowitz maupun model indeks tunggal yang pertama kali dibutuhkan adalah 

menentukan portofolio yang efisien. Perhitungan untuk menentukan portofolio 

optimal akan sangat dimudahkan jika didasarkan pada sebuah angka yang dapat 

menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal 

tersebut. Angka tersebut adalah rasio antara ekses return dengan beta (excess 

return to beta ratio). Excess return (Jogiyanto, 2009:350) didefinisikan sebagai 

selisih return ekspektasian dengan return aktiva bebas risiko. Excess return to 

beta ratio berarti mengukur kelebian return relatif terhadap satu unit risiko yang 

tidak dapat didiversikasikan yang diukur dengan beta. ERB ini juga menunjukkan 

hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu return dan risiko. Excess 

return to beta ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut: 



 

 

ERBi=
E Ri -Rf

βi
 (Jogiyanto, 2009)                                                            (2.36) 

Keterangan : 

ERBi = excess return to beta sekuritas ke-i 

E(Rf) = return ekspektasian berdasarkan model indeks tunggal untuk 

sekuritas ke-i  

Rf = return aktiva bebas risiko 

βi = beta sekuritas ke-i 

 Return aktiva bebas risiko dihitung dengan menggunakan data suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dasar penggunaan suku bunga SBI untuk 

menghitung return aktiva bebas risiko karena SBI relatif aman.  

 Portofolio yang optimal akan berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai 

nilai rasio ERB yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak 

akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Keunggulan pembentukan 

portofolio optimal dengan model indeks tunggal jika dilihat dari nilai ERB, yaitu : 

1. Portofolio optimal hanya dibentuk dari saham yang mampu memberikan 

expected return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama atau dengan risiko 

yang lebih rendah. 

2. Dimasukkannya return aktiva bebas risiko dalam perhitungan ERB, sebagai 

pengukur return minimal yang diperoleh pada saat risiko bernilai nol. 

3. Dimasukkannya β sebagai pengukur risiko sistematik yang tidak dapat 

dihilangkan karena diversifikasi.  

 Dengan demikian diperlukan sebuah titik pembatas (cut-off point) yang 

menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi. Besarnya titik 



 

 

pembatas ini dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Jogiyanto, 

2009:350) : 

1. Urutkan sekuritas-sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke nilai ERB 

terkecil. Sekuritas-sekuritas dengan nilai ERB terbesar merupakan kandidat 

untuk dimasukkan ke dalam portofolio optimal. 

2. Hitung nilai Ai dan Bi untuk masing-masing sekuritas ke-i sebagai berikut : 

Ai=
 E Ri -Rf .βi

σei2
 (Jogiyanto, 2009)                                                          (2.37) 

dan 

Bi =
β

i2

σei 2
  Jogiyanto, 2009                                                                        (2.38) 

Keterangan : 

σei
2
 = varians dari kesalahan residu sekuritas ke-i yang juga merupakan 

risiko unik atau risiko tidak sistematik. 

3. Hitung nilai Ci dengan rumus sebagai berikut: 

Ci =
σm 2  Aj

i
j=1

1 + σm2  βj
i
j=1

 (Jogiyanto, 2009)                                                  ( 2.39) 

Keterangan : 

σm
2
 = varians dari return indeks pasar. 

Ci adalah nilai C untuk sekuritas ke-i yang dihitung dari kumulasi nilai-nilai 

A1 sampai dengan Ai dan nilai-nilai B1 sampai dengan Bi. Dengan 

mensubtitusikan nilai Aj dan Bj ke nilai Ci , maka rumus Ci menjadi : 



 

 

Ci= 

σm2  
 E Rj -Rf .βj

σ
ej

2

i
j=1

1+σm2  
β

j
2

σ
ej

2

i
j=1

 (Jogiyanto, 2009)                                         (2.40) 

4. Besarnya cutt-off point (C*) adalah nilai Ci dimana nilai ERB terakhir kali 

masih lebih besar dari nilai Ci. 

5. Sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas-

sekuritas yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB 

di titik C*. Sekuritas-sekuritas yang mempunyai ERB lebih kecil dengan 

ERB titik C* tidak diikutsertakan dalam pembentukan portofolio optimal. 

  Setelah sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio yang optimal 

ditentukan, maka tahap berikutnya adalah menentukan berapa besar proporsi 

masing-masing sekuritas tersebut di dalm portofolio optimal. Besarnya proporsi 

untuk sekuritas ke-i adalah sebesar : 

wi =
Zi

 Zj
k
j=1

 (Jogiyanto, 2009)                                                                  (2.41) 

Dengan nilai Zi adalah sebesar :    

Zi =
β

i

σ
ei

2

 ERBi − C
∗  (Jogiyanto, 2009)                                                (2.42) 

Keterangan : 

wi = proporsi sekuritas ke-i 

k = jumlah sekuritas di portofolio optimal 

βi = beta sekuritas ke-i 

σei
2
 = varians dari kesalahan residu sekuritas ke-i 

ERBi = excess return to beta sekuritas ke-i 

C* = nilai cut-off point yang merupakan nilai Ci terbesar 



 

 

2.8. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LQ - 45 

𝑅𝑖=𝛼𝑖+𝛽𝑖𝑅𝑚+𝑒𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 

Persamaan Model Indeks Tunggal 

 

Indikator-Indikator yang 

Mendukung 

 Saham-saham LQ-45 yang 

bertahan pada periode 2010-

2011 

 Pendapatan Pasar / IHSG (Rm) 

 Pendapatan Bebas Resiko (Rf) 

menggunakan tingkat suku 

bunga SBI 

 Variance dan Standard 

deviation 

 Covariance return antar 

saham 

 

RETURN RISK 

Kandidat portofolio 

saham optimal 

ERBi 

ERBi > Ci 

(OPTIMAL) 

ERBi < Ci 

(NON-OPTIMAL) 

Portofolio 

Optimal 

BEI 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Desain Penelitian 

3.1.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang (Arikunto, 2002 : 54). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta , sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Sedangkan pengertian lainnya adalah penelitian deskriptif menurut Burhan 

Bungin (2001:48) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif atau biasa 

juga disebut dengan metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-

kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. 

Disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik (Sugiyono, 2006:8). Dalam penelitian ini ingin 

menggambarkan bagaimana pembentukan portofolio yang optimal dengan 

menggunakan model indeks tunggal sehingga dapat memaksimalkan hasil (return) 

pada tingkat risiko tertentu.  

 



 

 

 3.1.2.  Sifat Penelitian 

 Sifat dari penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, 

dimana penelitian ini mengulang penelitian yang telah diilakukan sebelumnya 

tetapi dengan menggunakan sampel dan periode yang berbeda dalam penentuan 

portofolio yang optimal dengan menggunakan model indeks tunggal (William 

Sharpe). 

 

3.1.3.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia namun pengambilan data 

saham-saham Indeks LQ-45 diperoleh melalui Pojok Bursa Efek Indonesia yang 

terletak di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Jalan M.T. Haryono No 158 

Malang.   

  

3.1.4.  Populasi dan Pengambilan Sampel 

 Populasi merupakan keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau 

beberapa ciri atau karakteristik yang sama (Anto Dajan, 1992:110). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Februari 2010 s.d. Juli 2010 dan Agustus 

2010 s.d. Januari 2011. Saham-saham LQ-45, yaitu 45 saham yang mempunyai 

tingkat likuiditas tinggi dan nilai kapitalisasi pasar yang besar, dimana kriteria 

saham LQ-45 menurut IDX online fact book sebagai berikut: 

1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. 

2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi 

transaksi. 



 

 

3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler 

4. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. 

5. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut 

di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan 

perusahaan tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio yang optimal 

dengan menggunakan model indeks tunggal sehingga dapat memaksimalkan hasil 

(return) pada tingkat risiko tertentu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu saham-saham yang termasuk dalam Indeks LQ-45, adalah teknik non 

random sampling dengan metode judgement sampling. Menurut Nur Indriantoro 

dan Bambang Supomo (2002:131), metode judgement sampling merupakan tipe 

pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan atau 

masalah penelitian. Pertimbangan atau kriterianya yaitu:  

1. Konsisten masuk dalam daftar LQ-45 periode Februari 2010 s.d. Juli 2010 

dan Agustus 2010 s.d. Januari 2011. Saham yang konsisten masuk dalam 

periode penelitian disajikan pada lampiran 3 (hal.98).  

2. Sahamnya tidak terkena suspensi dan aktif diperdagangkan selama periode 

pengamatan dan saham-saham tersebut selalu masuk dalam kategori 

indeks LQ-45 selama periode pengamatan. 

3. Return saham individual (Ri) > 0 (bernilai positif) dan E(Ri) > 0, data 

disajikan pada lampiran 5 (hal.102). 

4. Expected Return saham individual {E(Ri)} dari Ri > 0 mempunyai nilai 

E(Ri) lebih besar dari tingkat suku bunga aktiva bebas risiko (Rf). Rf yang 



 

 

digunakan adalah tingkat suku bunga SBI sebesar 0,5417 disajikan pada 

lampiran 8 (hal.105). Maka E(Ri) > 0,5417, data disajikan pada lampiran 6 

(hal.103). 

5. Dari saham yang termasuk dalam E(Ri) > 0,5417 dilakukan uji signifikansi 

koefisien regresi dengan menggunakan persamaan model indeks tunggal : 

Ri = αi+β
i
Rm+ei (Suad Husnan, 2009)   

dengan suatu hipotesis sebagai berikut : 

H0 = koefisien regresi tidak signifikan 

H1 = koefisien regresi signifikan 

 Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana 

menggunakan program komputer SPSS 13, dengan tingkat signifikansi 5% 

dan uji signifikansi dilakukan dua sisi. Dari uji signifikansi tersebut, 

dengan menggunakan df (derajat kebebasan) sebesar (n-k) = 10. Dimana n 

merupakan banyaknya data dalam setiap analisis regresi yakni 12 data 

return saham individual, sedangkan k yakni banyaknya variabel 

independent dan variabel  dependent dalam analisis regresi tersebut. 

Sehingga didapat t tabel sebesar 2,228. Untuk pengambilan keputusan 

maka digunakan perhitungan sebagai berikut : 

1. Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel 

1) Jika statistik t hitung < 2,228 , maka H0 diterima 

2) Jika statistik t hitung > 2,228 , maka H0 ditolak 

2. Berdasarkan nilai probablitas (signifikansi), maka: 

1) Jika probabilitas > 0,05 , maka H0 diterima atau H1 ditolak 

2) Jika probabilitas < 0,05 , maka H1 diterima atau H0 ditolak 



 

 

 Sehingga saham yang mempunyai t hitung > 2,228 dan memiliki 

signifikansi <  5 % akan terpilih menjadi sampel penelitian. Hasil analisis 

regresi dan ringkasannya disajikan pada lampiran 9 (hal.106) dan lampiran 

10 (hal.120).  

 Daftar saham yang termasuk dalam perhitungan Indeks LQ-45 

yang menjadi sampel penelitian disajikan pada lampiran 11(hal.122).  Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa return pasar mempengaruhi return individual saham-

saham tersebut. Saham-saham yang mempunyai koefisien regresi yang signifikan 

dapat masuk ke proses pembentukan portofolio yang optimal selanjutnya karena 

asumsi model indeks tunggal telah terpenuhi. 

 

3.1.5.  Rentang Waktu Data Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data time series yang dilakukan pada emiten 

yang termasuk dalam indeks LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia. Seluruh data yang 

diambil selama kurun waktu periode periode Februari 2010 s.d. Juli 2010 dan 

Agustus 2010 s.d. Januari 2011. 

 

3.1.6.  Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu 

informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber yang sudah ada, yang 

merupakan informasi yang didapatkan oleh seseorang yang lain dari peneliti yang 

melaksanakan penelitian tertentu (Uma Sekaran, 2004). Pengambilan data 

dilakukan dengan cara memilih data yang diperlukan dari suatu sumber atau 

dokumen. 



 

 

 Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber antara 

lain: 

 Daftar saham yang masuk indeks LQ-45 periode Februari 2010 s.d. Juli 

2010 dan Agustus 2010 s.d. Januari 2011 serta jumlah saham yang listed 

diperoleh melalui internet dengan alamat: http://www.idx.co.id. Data 

disajikan pada lampiran 1 (hal.92) dan lampiran 2 (hal.95). 

 Harga saham yang meliputi harga nominal, indeks harga saham gabungan 

(IHSG), jumlah saham beredar yang terdaftar di Bursa Efek dari masing-

masing perusahaan, dan jumlah saham yang diperdagangkan diperoleh 

melalui media internet dengan alamat http://www.duniainvestasi.com 

 Tingkat Suku Bunga Indonesia (SBI) bulanan selama tahun 2010 

diperoleh melalui internet dengan alamat: http://www.bi.go.id 

3.1.7.  Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel 

yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan 

peneliti lain melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang saa atau 

mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. 

 Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1.  Harga saham adalah nilai saham di pasar sekunder (Jogiyanto, 2009). 

Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah closing price 

tanggal terakhir per-bulan. 

http://www.bi.go.id/


 

 

2.  Return actual saham individual (realizes return) adalah return yang telah 

terjadi, return yang dihasilkan saham tersebut berdasarkan data 

historisnya (Jogiyanto, 2009:199) 

Ri(Return saham) = 
Pt-Pt-1+ Dt--

Pt-1

   (Jogiyanto, 2009)                        

Keterangan : 

Ri  = Return saham (realized return) 

Pt   = Harga investasi sekarang 

Pt-1= Harga investasi periode lalu 

Di  = Dividen periode sekarang 

3.  Return actual pasar adalah rata-rata tingkat retun dari indeks pasar 

(Jogiyanto, 2009:330). Return actual market menggunakan closing price 

tanggal terakhir per-bulan dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).  

Rm,t=
IHSGt-IHSGt-1

IHSGt-1

 (Jogiyanto, 2009) 

4.  Aktiva bebas risiko (Rf) adalah aktiva yang mempunyai return 

ekspektasian terterntu dengan risiko yang sama dengan nol (Jogiyanto, 

2009:305). Rf dalam penelitian ini menggunakan rata-rata tingkat suku 

bungan SBI bulanan.  

5.  Beta saham individual (βi) adalah parameter yang mengukur sejauh mana 

tingkat pengembalian suatu saham berubah karena adanya perubahan di 

pasar saham (Suad Husnan, 2009:103). Beta saham individual (βi) dengan 

melakukan analisis regresi  

Ri = αi+β
i
Rm+ei  (Suad Husnan, 2009) 



 

 

6.  Resudial error saham individual (ei) merupakan kesalahan residu yang 

merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasian sama dengan nol 

(Jogiyanto, 2009: 331), perbedaan antara return actual dan expected 

return. 

ei = E(ei)
2
 = σei

2
 (Suad Husnan, 2009) 

Keterangan : 

ei = residual error dari unique return sekuritas i (ai) 

E(ei) = rata-rata ei 

σei
2
 = variance ei 

7.  Excess return to beta ratio merupakan rasio untuk mengukur kelebihan 

return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasi 

yang diukur dengan beta/β (Jogiyanto, 2009:350). 

ERBi=
E Ri -Rf

β
i

 (Jogiyanto, 2009) 

Keterangan : 

ERBi = excess return to beta sekuritas ke-i 

E(Rf) = return ekspektasian berdasarkan model indeks tunggal 

untuk sekuritas ke-i  

Rf  = return aktiva bebas risiko 

βi  = beta sekuritas ke-i 

8.  Expected return portfolio adalah rata-rata tertimbang dari return-return 

ekspektasian tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio (Jogiyanto, 

2009:224). 

E(Rp) = αp+β
p
E(Rm)  (Jogiyanto, 2009) 



 

 

3.2.  Metode Analisis Data 

 Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dan analisis 

statistik untuk sampel saham LQ-45: 

1. Mengumpulkan data harga saham nominal (closing price) bulanan untuk 

masing-masing saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 

selama periode penelitian. 

2. Menghitung tingkat pengembalian sesungguhnya (return) saham tiap 

bulan, menurut Jogiyanto (2009:201) return individual saham dapt 

diperoleh dengan persamaan dengan rumus (2.2) atau rumus (2.3) sebagai 

berikut : 

𝑅𝑖( Return saham) = 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1+ 𝐷𝑡--

𝑃𝑡−1
      atau     𝑅𝑖( Return saham) = 

𝑃𝑡−𝑃𝑡−1--

𝑃𝑡−1
 

3. Menghitung tingkat pengembalian saham individual yang diharapkan 

(expected return) seperti yang dirumuskan sebagai berikut : 

E(Ri) = 
 𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁
  (Suad Husnan, 2009) 

Untuk saham yang mempunyai tingkat pengembalian saham individual 

yang diharapkan bernilai positif [E(Ri) > 0] akan dimasukkan dalam proses 

selanjutnya. Sedangkan untuk saham yang mempunyai tingkat 

pengembalian saham individual bernilai negatif  [E(Ri) < 0] akan 

diabaikan atau tidak dimasukkan dalam analisis selanjutnya. 

4. Menghitung tingkat pengembalian pasar yang sesungguhnya dengan 

rumus , sebagai berikut : 

Rm,t=
IHSGt-IHSGt-1

IHSGt-1

 (Jogiyanto, 2009) 



 

 

5. Menentukan tingkat pengembalian bebas risiko (Rf) dengan menggunakan 

rata-rata suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) selama periode 

periode Februari 2010 s.d. 31 Juli 2010 dan 1 Agustus 2010 s.d. 31 Januari 

2011. 

Jika E(Ri) > Rf , maka saham terpilih untuk analisis selanjutnya. 

Jika E(Ri) < Rf , maka saham tersebut tidak terpilih untuk analisis 

selanjutnya. 

6. Menentukan Alpha, Beta, Signifikansi, Standard Error of The Estimate 

masing-masing saham dan standard deviation return market dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana untuk menentukan sampel. 

Adapun rumus yang digunakan adalah persamaan sebagai berikut : 

Ri = αi+β
i
Rm+ei (Suad Husnan, 2009) 

Model indeks tunggal mendasarkan pemikiran bahwa tingkat 

return  suatu sekuritas dipengaruhi oleh tingkat return pasar. Oleh karena 

itu, diperlukan suatu uji signifikansi koefisien regresi untuk menentukan 

return dari saham apa saja yang dipengaruhi oleh return pasar. Dalam 

model indeks tunggal, koefisien regresi juga merupakan risiko sistematik. 

Untuk melakukan uji signifikansi koefisien regresi ini diperlukan suatu 

hipotesis sebagai berikut : 

H0 = koefisien regresi tidak signifikan 

H1 = koefisien regresi signifikan 

 Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana 

menggunakan program komputer SPSS 13, dengan tingkat signifikansi 5% 

dan uji signifikansi dilakukan dua sisi. Dari uji signifikansi tersebut, 



 

 

dengan menggunakan df (derajat kebebasan) sebesar (n-k) = 10. Dimana n 

merupakan banyaknya data dalam setiap analisis regresi yakni 12 data 

return saham individual, sedangkan k yakni banyaknya variabel 

independent dan variabel  dependent dalam analisis regresi tersebut. 

Sehingga didapat t tabel sebesar 2,228. Untuk pengambilan keputusan 

maka digunakan perhitungan sebagai berikut : 

a. Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel 

1) Jika statistik t hitung < 2,228 , maka H0 diterima 

2) Jika statistik t hitung > 2,228 , maka H0 ditolak 

b. Berdasarkan nilai probablitas (signifikansi), maka: 

1) Jika probabilitas > 0,05 , maka H0 diterima atau H1 ditolak 

2) Jika probabilitas < 0,05 , maka H1 diterima atau H0 ditolak 

7. Selanjutnya dilakukan penelitian kinerja atas saham-saham untuk 

menentukan excess return to beta (ERB) dengan mengurutkan ERB 

tertingga hingga saham yang mempunyai ERB terendah atau secara 

descending.  Untuk menghitung ERB digunakan persamaan sebagai 

berikut : 

ERBi=
E Ri -Rf

β
i

 (Jogiyanto, 2009) 

8. Menentukan saham-saham yang termasuk dalam kandidat kuat portofolio 

optimal dengan langkah-langkah sebagai berikut (Jogiyanto, 2009) : 

a. Menentukan cut-off rate (Ci) yang merupakan karakteristik saham 

individual dan dijadikan dasar untuk menetukan batas nilai ERB 

berapa yang dikatakan tinggi. Besarnya cut-off rate  dapat ditentukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 



 

 

1. Urutkan saham-saham berdasarkan nilai-nilai ERB dari yang 

tertinggi 

2. Menghitung nilai Ai dan Bi untuk masing-masing saham ke-i 

dengan rumus , sebagai berikut : 

Ai=
 E Ri -Rf .βi

σ
ei

2

 (Jogiyanto, 2009) 

dan 

Bi =
β

i2

σei 2
  Jogiyanto, 2009  

3. Menghitung nilai Ci 

Ci adalah nilai C untuk sekuritas ke-i yang dihitung dari kumulasi 

nilai-nilai A1 sampai dengan Ai dan nilai-nilai B1 sampai dengan Bi 

sehingga Ci dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut : 

Ci= 

σm2  
 E Rj -Rf .βj

σ
ej

2

i
j=1

1+σm2  
β

j
2

σ
ej

2

i
j=1

 (Jogiyanto, 2009) 

b. Menentukan batas pemisah cut-off point (C*), dengan ketentuan cut-

off point adalah nilai Ci yang paling optimum. Cut-off point dipakai 

untuk menyeleksi saham-saham yang akan dimasukkan dalam saham 

portofolio optimal. Seluruh sekuritas yang memiliki nilai rasio ERB di 

atas cut-off point akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. 

9. Menentukan proporsi dana masing-masing saham yang membentuk 

portofolio yang optimal dengan rumus, sebagai berikut : 

wi =
Zi

 Zj
k
j=1

 (Jogiyanto, 2009)   



 

 

Dengan nilai Zi sebesar : 

 

Zi =
β

i

σ
ei

2

 ERBi − C
∗  (Jogiyanto, 2009)                                                                                          

10. Membentuk alpha dan beta portofolio dengan rumus, sebagai berikut : 

αp=  wiαi (Jogiyanto, 2009)                                                                   

n

i=1

 

dan  

β
p
=  wiβi

  (Jogiyanto, 2009)                                                                  

n

i=1

 

11. Menghitung risiko portofolio dengan rumus , sebagai berikut : 

σp2=β
p2.σm2+(  Wi.σei

n

i=1

)

2

 (Jogiyanto, 2009) 

12. Menghitung tingkat keuntungan/pengembalian portofolio yang diharapkan 

dengan rumus, sebagai berikut : 

E(Rp) = αp+β
p
E(Rm) ,  (Jogiyanto, 2009)  

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia 

4.1.1. Sejarah Bursa Efek Indonesia 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan 

tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh 

pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan 

berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali 

pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal 

mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang 

dikeluarkan pemerintah. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu pasar modal yang ada di 

Indonesia. Fungsi BEI sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau 

sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang 

maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah (public authorities) 

maupun swasta (Suad Husnan, 2009). 



 

 

Perkembangan terbaru pasar modal Indonesia adalah penggabungan Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang mulai beroperasi tanggal 1 Desember 2007. Upaya penggabungan ini 

diawali dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2007. Rapat tersebut menghasilkan 

kesepakatan bahwa pemegang saham BEJ dan BES menyetujui rancangan 

penggabungan BES ke dalam BEJ yang kemudian menjadi BEI. Selanjutnya 

setelah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan penggabungan 

khususnya yang menyangkut aspek legal dan pengesahan anggaran dasar dari 

Departemen Kehakiman dan HAM, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2007 

secara resmi BEI telah efektif beroperasi. Bursa efek ini akan memfasilitasi 

perdagangan saham (equity), surat hutang (fixed income), dan perdagangan 

derivatif (derivatif instruments). Hadirnya bursa tunggal ini diharapkan akan 

meningkatkan efisiensi pasar modal di Indonesia dan menambah daya tarik untuk 

berinvestasi. 

4.1.2. Jadwal Perdagangan 

Jadwal perdagangan di Bursa Efek Indonesia setiap harinya dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Jadwal Perdagangan di BEI Periode Februari 2010-Januari 2011 

Hari Sesi Perdagangan Durasi 

Senin-Kamis 
Sesi I  09:30 to 12:00 WIB 

Sesi II  13:30 to 16:00 WIB 

Jumat 
Sesi I  09:30 to 11:30 WIB 

Sesi II  14:00 to 16:00 WIB 
           Sumber : www.idx.co.id 

 



 

 

4.2. Indeks LQ-45 

Indeks LQ45 (Buku Panduan Indeks Harga Saham BEI, 2010:11) terdiri 

dari 45 emiten dengan likuiditas (liquid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa 

kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten 

tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Dengan demikian saham yang 

terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah. Indeks yang terdiri dari 45 

saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan 

kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Bursa Efek 

Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang 

masuk dalam penghitungan indeks LQ45. 

4.2.1. Kriteria Pemilihan Saham LQ-45 

Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria 

likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan 

frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Sehingga kriteria suatu 

emiten untuk dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 adalah 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. 

2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi 

transaksi. 

3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler 

4. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. 

5. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut 

di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan 

perusahaan tersebut. 



 

 

4.2.2. Review Indeks dan Pergantian Saham 

Setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-

saham tersebut. Pergantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu 

pada awal bulan Februari dan Agustus. 

 

4.3. Sampel Saham Terpilih 

Seperti yang telah dijelaskan pada metode penelitian, maka dalam 

melaksanakan judgement sampling peneliti telah memperoleh 19 saham sebagai 

sampel penelitian yang selalu masuk dalam kategori indeks LQ-45 selama periode 

Februari 2010 s.d Januari 2011, untuk dimasukkan dalam proses pembentukan 

portofolio yang optimal. Gambaran dari 19 saham sampel penelitian tersebut 

dapat dilihat pada lampiran 11 (hal.122). 

 

4.4. Analisis dan Interpretasi Data 

Tahap awal dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap saham 

yang akan dipilih dalam rangkaian portofolio. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 19 saham yang selalu masuk dalam indeks LQ-45 periode Februari 

2010 s.d Juli 2010 dan periode Agustus 2010 s.d Januari 2011 dan melalui  

metode pengumpulan sampel secara judgement sampling.  

 

4.4.1. Return Market (Rm) 

Tingkat pengembalian pasar dihitung dengan menggunakan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) selama 1 tahun sejak Februari 2010 s.d Januari 2011 

dengan IHSG bulan Januari 2010 sebagai bulan dasar. Daftar IHSG dan 



 

 

perhitungan return market disajikan pada lampiran 7 (hal.108). Dari lampiran 7 

tersebut  dapat diketahui bahwa return market (Rm) selama periode penelitian 

sebesar 0,29136 dengan expected return market E(Rm) sebesar 0,02428. 

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan return market (Rm) dapat 

dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2, sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Pergerakan IHSG Bulanan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode Januari 2010 s.d Januari 2011

 

Sumber : idx.co.id (data diolah) 

Dari gambar 4.1 dapat diketahui bahwa IHSG dari bulan Januari 2010 s.d 

Januari 2011 cenderung berfluktuatif. Pada bulan April 2010 hingga bulan Mei 

2010 perdagangan saham pada Bursa Efek Indonesia (BEI) berada pada kondisi 

bearish (kondisi buruk). Kondisi ini ditandai dengan trend penurunan IHSG dari 

waktu ke waktu, yang berdampak pula pada penurunan tingkat pengembalian 

(return) bulanan pasar. Sedangkan pada bulan Agustus 2010 hingga bulan 

September 2010 perdagangan saham pada Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung 

berada pada kondisi bullish (kondisi baik). Kondisi ini ditandai dengan trend 
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kenaikan IHSG dari waktu ke waktu yang berdampak pula pada peningkatan 

tingkat pengembalian (return) pasar. Dari perhitungan expected return market 

{E(Rm)} seperti yang dilampirkan pada lampiran 7 (hal.99) sebesar 0,02428 atau 

sebesar 2,4428 %. Nilai positif pada expected return market ini menunjukkan 

bahwa selama periode penelitian, kondisi perdagangan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) secara keseluruhan berada pada kondisi bullish (baik). 

Gambar 4.2 

Pergerakan Tingkat Pengembalian Pasar Bulanan di Bursa Efek Indonesia  

Periode Januari 2010 s.d Januari 2011 

 

Sumber : idx.co.id (data diolah) 

 

4.4.2. Tahap Seleksi Saham Portofolio dengan Menggunakan Model 

Indeks Tunggal 

4.4.2.1.  Excess Return to Beta (ERB) 

Excess Return to Beta merupakan angka yang dapat digunakan untuk 

menentukan apakah suatu saham dapat dimasukkan dalam portofolio optimal atau 

tidak. Penggunaan Excess Return to Beta dapat memudahkan perhitungan 
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portofolio yang optimal karena penentuan saham yang masuk dalam portofolio 

didasarkan pada sebuah angka yang dijadikan patokan. Perhitungan ERB disajikan 

pada lampiran 12 (hal.123). Nilai ERB untuk masing-masing saham yang masuk 

dalam perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Excess Return to Beta (ERB) Sampel Saham 

No Kode Beta  Excess Return  ERB 

1  ADRO 0,845 0,01208 0,01429 

2 ANTM 1,444 0,00130 0,00090 

3 ASII 1,49 0,02517 0,01689 

4 BBCA 1,096 0,00827 0,00754 

5 BBNI 1,136 0,04955 0,04362 

6 BBRI 1,076 0,01789 0,01662 

7 BMRI 1,49 0,01975 0,01325 

8 ELSA 1,759 0,00053 0,00030 

9 INCO 1,401 0,02219 0,01584 

10 INDF 0,978 0,02080 0,02127 

11 INDY 1,239 0,04614 0,03724 

12 ITMG 0,776 0,03002 0,03869 

13 JSMR 1,129 0,04455 0,03946 

14 LPKR 1,5 0,01406 0,00938 

15 LSIP 0,846 0,02606 0,03081 

16 PTBA 1,215 0,01085 0,00893 

17 SMCB 1,01 0,01430 0,01416 

18 TINS 1,693 0,02030 0,01199 

19 UNTR 0,889 0,01675 0,01884 
    Sumber : data diolah 

 

 Dari tabel 4.2 diatas diketahui bahwa nilai ERB berkisar antara 0,00030 

hingga 0,04362. Nilai ERB yang terendah dimilki oleh saham Elnusa Tbk 

(ELSA). Nilai ERB yang rendah ini dikarenakan besarnya E(Ri) yang dimiliki 

oleh Elnusa Tbk (ELSA) rendah yakni hanya sebesar 0,595 % dengan nilai beta 

sebesar 1,759. Sedangkan nilai ERB yang terbesar dimiliki oleh saham Bank 

Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar 0,04362. 



 

 

4.4.2.2. Menentukan Titik Pembatas (Cut-off Point) 

Portofolio yang optimal hanya berisi saham-saham yang mempunyai 

nilai ERB yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah titik pembatas (cut-off 

point) untuk menentukn batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi. Penentuan 

cut-off point (C*) diambil dari nilai Ci yang terbesar. Perhitungan Ci dan 

penentuan cut-off point  dapat dilihat pada lampiran 13 (hal.124). Ringkasan hasil 

perhitungan Ci dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Ci dan Penentuan Cut-off Point (C*) 

No Kode ERB Ci 

1 BBNI 0,04362 0,01105 

2 JSMR 0,03946 0,01842 

3 ITMG 0,03869 0,00469 

4 INDY 0,03724 0,00969 

5 LSIP 0,03081 0,00405 

6 INDF 0,02127 0,00660 

7 UNTR 0,01884 0,00274 

8 ASII 0,01689 0,00777 

9 BBRI 0,01662 0,00637 

10 INCO 0,01584 0,00570 

11  ADRO 0,01429 0,00449 

12 SMCB 0,01416 0,00393 

13 BMRI 0,01325 0,00582 

14 TINS 0,01199 0,00691 

15 LPKR 0,00938 0,00345 

16 PTBA 0,00893 0,00371 

17 BBCA 0,00754 0,00294 

18 ANTM 0,00090 0,00040 

19 ELSA 0,00030 0,00008 

Cut-Off Point (C*) = 0,01842 
    Sumber : data diolah 

 

Dari tabel 4.3 diketahui setelah ERB diurutkan dari nilai tertinggi hingga 

terendah maka didapat nilai Ci  tertinggi sebesar 0,01842 yang dimiliki oleh saham 



 

 

Jasa Marga Tbk (JSMR). Sedangkan nilai Ci terendah dimiliki oleh saham Elnusa 

Tbk (ELSA) sebesar 0,00008. Untuk melakukan pembentukan portofolio optimal, 

maka harus dipilih saham-saham yang memiliki nilai ERB  lebih tinggi atau sama 

dengan nilai ERB di titik cut-off oint (C*). Saham Jasa Marga Tbk (JSMR) 

mempunyai nilai Ci terbesar yakni sebagai cut-off point (C*). Dari tabel 4.3 

terlihat bahwa dari 19 saham yang masuk dalam kandidat portofolio optimal 

hanya terdapat dua saham yang memiliki nilai ERB ≥ nilai ERB di titik cut-off 

point (C*) yakni Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Bank Negara Indonesia Tbk 

(BBNI).   

4.4.3. Penentuan Portofolio Optimal 

4.4.3.1.  Menentukan Proporsi Dana Kandidat Portofolio Optimal 

Selain hasil dari model indeks tunggal dapat digunakan sebagai input 

analisis portofolio, model indeks tunggal dapat juga digunakan secara langsung 

untuk analisis portofolio.  

Saham-saham yang terpilih dalam membentuk portofolio yang optimal 

selanjutnya dihitung untuk menentukan besarnya proporsi dana yang akan 

dibagikan (Jogiyanto, 2009). Perhitungan proporsi dana masing-masing saham 

dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagi berikut : 

Tabel 4.4 

Perhitungan Proporsi Dana Saham-Saham Pembentuk Portofolio Optimal 

No Kode ERB C* ERB-C* Zi Wi Wi % 

1 BBNI 0,04362 0,01842 0,02521 1,88437 0,31567 31,56722 

2 JSMR 0,03946 0,01842 0,02104 4,08501 0,68433 68,43278 

 1 100 % 
           Sumber : data diolah 

 



 

 

 Untuk membentuk suatu portofolio yang optimal dari saham-saham LQ-45 

periode Februari 2010 hingga Januari 2011 terdiri dari dua saham yakni saham 

Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Dari tabel 4.9 

dapat diketahui bahwa proporsi dana terbesar dimiliki oleh oleh Jasa Marga Tbk 

(JSMR) yaitu sebesar 68,43 %. Sedangkan proporsi dana untuk Bank Negara 

Indonesia (BBNI)  hanya sebesar 31,57 %. 

 Pie Chart  di bawah ini menggambarkan besarnya proporsi saham yang 

membentuk portofolio optimal. Hal ini untuk memudahkan pengamatan hasil dari 

presentase proporsi saham yang membentuk portofolio optimal dengan 

menggunakan model indeks tunggal. 

Gambar 4.3 

Proporsi Saham Portofolio Optimal 

 

Sumber : data diolah 
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4.4.3.2.  Perhitungan  Risk dan Expected Return Portofolio Optimal 

Seperti telah diketahui sebelumnya, investor dalam melakukan suatu 

investasi pasti memperhitungkan return yang mungkin diperoleh atau risk yang 

mungkin ditanggung. Begitu juga dalam membentuk portofolio optimal, investor 

perlu mengetahui berapa return yang akan diperoleh atau risk yang akan 

ditanggung. 

Perhitungan risk dan expected return portofolio dapat dilihat pada tabel 4.5 

dan 4.6 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Perhitungan Risk Portofolio Optimal 

No Kode β Wi σej Wi.βi Wi.σej βp
2
 σm

2
  (ΣWi.σej)

2
 

1 BBNI 1,136 0,3156 0,1232 0,35860 0,03891 
1,2796 0,0039 0,0153 

2 JSMR 1,129 0,6843 0,1243 0,77261 0,08508 

σp 0,02048 

 

Tabel 4.6 

Perhitungan Expected Return Portofolio Optimal 

No Kode Wi α  β E(Rm) Wi. α Wi. β αp βp 

1 BBNI 0,31567 0,027 1,136 0,02428 0,00852 0,35860 0,02426 1,13121 

2 JSMR 0,68432 0,023 1,129 0,02428 0,01574 0,77261     

Beta.E(Rm) 0,02747 

E(Rp) 0,05173 

 

 Dari tabel 4.5 dan 4.6 dapat diketahui expected return portofolio E(Rp) 

yang akan diperoleh investor sebesar 0,05173 atau 5,173 %. Sedangkan risiko 

portofolio yang mungkin akan ditanggung investor lebih kecil dari expected 

return portofolio yaitu sebesar 0,02048 atau 2,048 %. Portofolio yang terdiri dari 

dua saham yakni Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) ini 

layak untuk dipertimbangkan karena expected return portfolio yang akan 

diperoleh lebih besar daripada risiko yang akan ditanggung oleh investor. 



 

 

4.5. Implikasi Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil penelitian yakni dari  

saham-saham yang tergolong indeks LQ-45 selama periode Februari 2010 s/d Juli 

2010 dan Agustus 2010 s/d Januari 20011 melalui teknik non random sampling 

dengan metode judgement sampling terpilih 19 sampel saham penelitian.  

Tingkat pengembalian pasar (return market) bulanan menggunakan IHSG 

(Indeks Harga Saham Gabungan). Market Return Expectation {(Rm)} selama 

periode pengamatan sebesar 2,428 %. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 

pengamatan perdagangan saham di Bursa Efek Indoneia (BEI) dalam kondisi 

bullish (baik). Selanjutnya dalam proses penyeleksian saham yang akan masuk 

dalam kandidat portofolio dengan  model indeks tunggal menggunakan return 

bebas risiko (Rf) sebagai parameter jika investasi dilakukan denagn risiko sebesar 

nol.  

Untuk menentukan portofolio yang optimal dari 19 saham yang masuk 

dalam portofolio yang efisien (kandidat saham portofolio optimal) dilakukan 

perhitungan berdasarkan model indeks tunggal. Tahapan pertama yakni 

perhitungan Excess Return to Beta (ERB) terlihat bahwa 19 saham yang masuk 

dalam perhitungan mempunyai ERB berkisar antara 0,00030 hingga 0,04362. 

Besar atatu kecilnya nilai ERB suatu saham terutama dipengaruhi oleh nilai 

expected return dan beta yang dimiliki oleh masing-masing saham. Jika suatu 

saham memiliki nilai expected return yang tinggi dan nilai beta  yang rendah 

maka semakin besar nilai ERB yang didapat yang akhirnya akan memperbesar 

kemungkinan untuk dimasukkan dalam kandidat pembentukan portofolio yang 

optimal.  



 

 

Selanjutnya pada perhitungan cut-off point (C*) didapat nilai Ci terbesar 

(C*) sebesar 0,01842 yang dimiliki oleh saham Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan 

nilai ERB sebesar 0,03946. Nilai ERB yang lebih tinggi dari nilai ERB di C* 

dimiliki oleh saham Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar 0,04362. 

Sehingga saham yang masuk dalam portofolio optimal yakni saham Jasa Marga 

Tbk (JSMR) dan saham Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). 

Akhirnya dari perhitungan diatas terbentuk portofolio optimal dengan 

menggunakan model indeks tunggal pada saham-saham yang tergolong dalam 

indeks LQ-45 periode Februari 2010 hingga Januari 2011 yakni terdiri dari dua 

saham dengan proporsi saham untuk Jasa Marga Tbk (JSMR) sebesar 68,44 % 

dan saham Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar 31,56 %. Sedangkan 

expected return dari portofolio yang terbentuk didapat nilai sebesar 5,173 % 

dengan risiko portofolio sebesar 2,408 %. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

investor berinvestasi pada portofolio tersebut, maka tingkat imbal hasil yang 

diharapkan {E(Rp)} didapat investor sebesar 5,173 % dan risiko yang akan 

ditanggung lebih kecil yakni sebesar 2,048 %. Sehingga portofolio yang terdiri 

dari saham Jasa Marga Tbk (Persero) dan saham Bank Negara Indonesia (BBNI) 

tersebut layak untuk dipertimbangkan. Portofolio yang terbentuk tersebut sudah 

dapat dikatakan optimal karena memberikan imbal hasil (return) yang lebih besar 

daripada risiko yang akan dihadapai oleh investor. Jika dibandingkan dengan 

melakukan investasi pada alternatif lain misalnya dengan membuka deposito atau 

tabungan, investasi pada portofolio yang terbentuk tersebut lebih memberikan 

keuntungan investasi lebih besar.   



 

 

Dari hasil tersebut didapatkan bahwa terdapat dua saham yang dapat 

membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal. 

Namun seperti kita ketahui, bahwa dengan pembentukan portofolio optimal dari 

dua saham tersebut masih kurang dapat memperkecil risiko unik (un-systematic 

risk) karena hubungan atau korelasi antar saham masih belum cukup dapat 

dikatakan untuk memperkecil risiko atau diversifikasi. Jika portofolio terdiri dari 

banyak saham maka tentuk akan dapat memperkecil risiko karena hubungan antar 

saham atau korelasi dari banyak saham yang membentuk portofolio optimal 

tersebut dapat berkurang mendekati nol. Untuk itu, agar dapat membentuk saham 

yang lebih dalam membentuk portofolio optimal perlu dilakukan penurunan cut-

off point. Cut-off point ditentukan dari nilai Ci (cut-off rate)  sebagai pembatas 

yang merupakan karakteristik saham individual dan dijadikan dasar untuk 

menetukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi. Sehingga dapat 

ditentukan saham apa sajakah yang dapt membentuk portofolio optimal.  

 Model indeks tunggal sebagai analisa dalam pembentukan portofolio 

optimal pada saham-saham yang termasuk golongan LQ-45 ini mempunyai 

kelebihan dan kekurangan, yakni : 

1) Kelebihan Model Indeks Tunggal 

a. Dapat menafsirkan data yang lebih sederhana dibandingkan dengan teori 

portofolio yang dikemukan oleh Harry Markowitz. 

b. Menjelaskan bahwa return individual saham dipengaruhi oleh return 

market. 

c. Menjelaskan adanya koefisien korelasi antas saham yang membentuk 

portofoli optimal, return individual saham mempengaruhi risk portofolio. 



 

 

2) Kekurangan Model Indeks Tunggal 

Kekurangan dalam analisa penentuan portofolio optimal menggunakan 

model indeks tunggal yakni dalam menafsirkan data digunakan data historis 

untuk meramalkan data yang akan datang. Dimana dalam keperluan analisis 

dan pengambilan keputusan investor berkepentingan dengan nilai-nilai variabel 

tersebut di masa yang akan datang, bukan dengan nilai historisnya. 

Konsistensi pembentukan portofolio optimal dalam penelitian ini 

menggunakan data historis. Dengan membentuk portofolio optimal berdasarkan 

estmasi terhadap data historis tersebut maka dapat diprediksi nilai akan datang 

yang dapat diperoleh oleh  investor. Data historis yang digunakan dalam 

mengestimasi nilai-nilai variabel dalam penentuan portofolio optimal tersebut 

merupakan nilai-nilai variabel yang relatif stabil. Sehingga investor dapat 

melakukan estimasi dengan baik menggunakan data historis data yang 

bersangkutan. Return Ekspektasi dari portofolio yang terbentuk  dari portofolio 

optimal tersebut berdasarkan periode penelitian dari Februari 2010 s.d Januari 

2011 terbentuk dengan mengestimasi data historis sehingga return ekspektasi 

bulanan yang terbentuk tersebut hanya dapat bertahan dalam satu periode (6 

bulanan-seperti pada periode penelitian Indeks LQ-45). Oleh karena itu investor 

dirasa perlu untuk melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap portofolio optimal 

yang dibentuk tersebut. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan 

penelitian yang didapat melalui penentuan portofolio yang optimal dengan 

menggunakan model indeks tunggal dan analisis hasil penelitian: 

1. Saham-saham yang terpilih untuk penentuan portofolio yang optimal 

adalah saham Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Bank Negara Indonesia Tbk 

(BBNI). 

2. Untuk membentuk portofolio yang optimal maka proporsi dana yang akan 

dibentuk pada saham Jasa Marga Tbk (JSMR) mayoritas lebih besar 

presentase proporsi dananya dibandingkan dengan presentase proporsi 

dana saham Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). 

3. Portofolio optimal yang terbentuk tersebut menawarkan tingkat 

keuntungan/tingkat pengembalian yang lebih besar daripada risiko 

portofolio yang akan dihadapi investor. Sehingga portofolio yang terdiri 

dari saham Jasa marga Tbk (Persero) dan saham Bank Negara Indonesia 

(BBNI) tersebut layak untuk dipertimbangkan.  

  

5.2 Saran 

 Berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan dalam penelitian dan 

adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa 

saran: 



 

 

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan 

mengambil sampel yang berbeda dan lebih spesifik. 

2. Pembentukan suatu portofolio yang optimal yang dibentuk dari saham-

saham sangat bergantung pada karakteristik return dan risk, serta 

banyaknya data dan akurasi data tersebut. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan kepada investor untuk selalu mengevaluasi portofolio yang 

dimilikinya, serta mengikuti perkembangan pasar modal untuk selalu 

memperbarui data-data yang dimilikinya. Dengan data yang diperbarui, 

portofolio yang optimal akan disesuaikan dengan perkembangan yang 

terjadi. Dengan demikian perkiraan dari tingkat pengembalian dan risiko 

yang akan ditanggung lebih dipercayai akurasinya. 

3. Bagi investor penelitian ini berguna untuk bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan disarankan dalam 

penentuan portofolio menggunakan saham-saham dengan kinerja yang 

baik (aktif). Selain itu untuk membentuk portofolio dilakukan pemilihan 

saham dari berbagai sektor akan memberikan alternatif hasil yang lebih 

menjanjikan daripada investasi pada satu sektor saja. Dengan pemilihan 

saham dari berbagai sektor tersebut akan memberikan keuntungan yakni 

jika terjadi kerugian dari salah satu sektor dapat ditutup oleh sektor lain.  

4. Model indeks tunggal yang merupakan salah satu model analisis portofolio 

tidak menjamin penghilangan risiko tetapi dapat mengurangi risiko. 

Sehingga risiko tetap menjadi bagian penting dalam pemilihan dan strategi 

investor untuk mendapatkan return yang optimal. 

 



 

 

5. Disamping menggunakan analisis portofolio optimal dengan menggunakan 

model indeks tunggal dalam mengambil keputusan investasi, seorang 

investor juga perlu memperhatikan analisis fundamental (mislanya, kinerja 

perusahaan dan informasi lainnya yang sesuai) dan analisis teknikal 

(misalnya, memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan 

harga saham di waktu lalu). 
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Lampiran 1 : Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Indeks LQ-45 

Periode Februari 2010 s/d Juli 2010 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 : Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Indeks LQ-45 

Periode Agustus 2010 s/d Januari 2011 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 : Daftar Saham yang Konsisten Masuk dalam Periode Penelitian 

 

No Kode Perusahaan Sektor Sub Sektor 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk Pertanian Perkebunan 

2 ADRO Adaro Energy Tbk Pertambangan Pertambangan Batu Bara 

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk Pertambangan Pertambangan Logam dan Mineral lainnya 

4 ASII Astra International Tbk Aneka Industri Otomotif dan Komponen lainnya 

5 BBCA Bank Central Asia TBk Keuangan Bank 

6 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk Keuangan Bank 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk Keuangan Bank 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk Keuangan Bank 

9 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk Keuangan Bank 

10 BNBR Bakrie & Brothers Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi Perusahaan Investasi 

11 BRPT Barito Pacific Tbk Industri Dasar dan Kimia Kimia 

12 BTEL Bakrie Telecom Tbk Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Telekomunikasi 

13 BUMI Bumi Resources Tbk Pertambangan Pertambangan Batu Bara 

14 DEWA Darma Henwa Tbk Pertambangan Pertambangan Batu Bara 

15 ELSA Elnusa Tbk Pertambangan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

16 ELTY Bakrieland Development Tbk Properti dan Real Estate Properti dan Real Estate 

17 ENRG Energi Mega Persada Tbk Pertambangan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

18 GGRM Gudang Garam Tbk Industri Barang Konsumsi Rokok 

19 INCO International Nickel Indonesia Tbk Pertambangan Pertambangan Logam dan Mineral lainnya 

20 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk Industri Barang Konsumsi Makanan dan Minuman 

21 INDY Indika Energy Tbk Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Konstruksi Non Bangunan 

22 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk Industri Dasar dan Kimia Semen 

 
 



 

 

No Kode Perusahaan Sektor Sub Sektor 

23 ISAT Indosat Tbk Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Telekomunikasi 

24 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk Pertambangan Pertambangan Batu Bara 

25 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara dan Sejenisnya 

26 KLBF Kalbe Farma Tbk Industri Barang Konsumsi Farmasi 

27 LPKR Lippo Karawaci Tbk Properti dan Real Estate Properti dan Real Estate 

28 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk Pertanian Perkebunan 

29 MEDC Medco Energi International Tbk Pertambangan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

30 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Energi 

31 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk Pertambangan Pertambangan Batu Bara 

32 SMCB Holcim Indonesia Tbk Industri Dasar dan Kimia Semen 

33 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk Industri Dasar dan Kimia Semen 

34 TINS Timah (Persero) Tbk Pertambangan Pertambangan Logam dan Mineral lainnya 

35 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Telekomunikasi 

36 TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Konstruksi Non Bangunan 

37 UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk Pertanian Perkebunan 

38 UNTR United Tractors Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi Perdagangan Besar Barang Produksi 

39 UNVR Unilever Indonesia Tbk Industri Barang Konsumsi Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 : Daftar Return Individual Saham  

 

 

No Kode R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Ri 

1 AALI 0,01468 0,09091 -0,15909 -0,10586 -0,02519 0,00775 0,00769 0,05344 0,20290 -0,03012 0,08489 -0,17176 -0,02976 

2 ADRO -0,03175 0,07104 0,12245 -0,09091 -0,00500 0,00503 -0,05000 0,06579 0,03704 0,10714 0,09677 -0,11765 0,20995 

3 ANTM -0,02353 0,15663 0,02083 -0,17347 -0,04198 0,08247 -0,01190 0,14458 0,07368 -0,08824 0,05376 -0,11224 0,08060 

4 ASII 0,00834 0,15586 0,12530 -0,08484 0,11935 0,04969 -0,06114 0,19118 0,00529 -0,08947 0,05106 -0,10357 0,36705 

5 BBCA -0,02500 0,12821 -0,00909 0,01835 0,07207 0,00000 -0,02521 0,15517 0,04478 -0,13571 0,05785 -0,11719 0,16422 

6 BBNI -0,01038 0,19105 0,14279 -0,03854 -0,05992 0,28725 0,14854 0,05768 0,06114 0,03841 0,00938 -0,16774 0,65966 

7 BBRI -0,06536 0,15385 0,08485 -0,03911 0,08140 0,06452 -0,06061 0,07527 0,14000 -0,07895 0,00000 -0,07619 0,27967 

8 BDMN 0,02577 0,04523 0,11538 -0,11207 0,04854 -0,00926 0,00000 0,08411 0,15517 -0,02985 -0,12308 0,04386 0,24382 

9 BMRI -0,04278 0,19553 0,08411 -0,07759 0,12150 0,00000 -0,01667 0,22034 -0,02778 -0,08571 0,01563 -0,08462 0,30196 

10 BNBR -0,08333 -0,05195 -0,04110 -0,12857 -0,06557 -0,12281 0,00000 0,08000 0,00000 0,27778 -0,05797 -0,01538 -0,20891 

11 BRPT -0,01626 0,08264 -0,03817 -0,17460 -0,00962 0,02913 0,00943 0,17757 0,00794 -0,07087 -0,00847 -0,13675 -0,14803 

12 BTEL -0,04082 0,00000 -0,01418 0,05755 0,15646 -0,09412 0,05844 0,44172 0,02128 -0,02083 0,00000 -0,06383 0,50167 

13 BUMI -0,09091 0,00000 0,05556 -0,14737 -0,07160 -0,08511 -0,03488 0,28012 0,04706 0,19101 0,14151 -0,09917 0,18621 

14 DEWA -0,10744 -0,02778 0,00000 -0,21905 -0,06098 -0,16883 -0,03125 0,20968 0,02667 -0,06494 -0,01389 -0,14085 -0,59865 

15 ELSA -0,01538 0,46875 0,10638 -0,14423 -0,11236 -0,13924 -0,14706 0,17241 -0,01471 -0,07463 0,04839 -0,07692 0,07140 

16 ELTY -0,15217 0,08974 -0,01961 -0,40000 0,02000 -0,13072 -0,15789 0,37500 0,02597 0,01266 -0,01875 -0,17197 -0,52774 

17 ENRG -0,08046 -0,08125 0,00680 -0,12162 -0,01538 -0,20313 -0,11765 0,26667 0,03509 0,04237 0,00813 -0,13710 -0,39752 

18 GGRM 0,08542 -0,04990 0,11515 0,22101 0,01484 0,02339 0,12571 0,30964 -0,07558 -0,14675 -0,01720 -0,06875 0,53699 

19 INCO 0,05594 0,25166 0,05820 -0,21000 -0,05063 0,10000 0,03636 0,14035 -0,02564 -0,05789 0,08939 -0,05641 0,33132 

20 INDF 0,05556 -0,00658 0,03311 -0,06410 0,13699 0,11446 -0,01622 0,19780 -0,04587 -0,12019 0,06557 -0,03590 0,31463 

21 INDY -0,08247 0,04494 0,32258 -0,07317 0,00000 0,15789 -0,03030 0,03906 0,09774 0,06849 0,21154 -0,13757 0,61874 

 



 

 

No Kode R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Ri 

22 INTP 0,01481 0,04015 0,10877 -0,05063 0,05333 0,06962 0,04438 0,04249 -0,00543 -0,09290 -0,03916 -0,15047 0,03497 

23 ISAT -0,08929 0,07843 0,07273 -0,12712 -0,03883 -0,02020 -0,09278 0,25000 0,09091 -0,10000 0,00000 -0,09722 -0,07338 

24 ITMG 0,00637 0,20411 0,02628 -0,07810 0,03194 0,00942 0,04533 0,06122 0,08654 0,08518 0,03466 -0,08768 0,42527 

25 JSMR -0,01111 0,00562 0,15922 -0,05060 0,02792 0,32099 0,09346 0,09402 0,17188 -0,07333 -0,01439 -0,12409 0,59957 

26 KLBF 0,01299 0,19872 0,10963 -0,09398 0,11702 0,16667 -0,05102 0,09677 0,04902 0,30841 -0,07143 -0,13077 0,71203 

27 LPKR -0,05754 0,20000 -0,03333 -0,26679 0,17574 -0,02947 0,03037 0,12000 0,10714 0,09677 0,05263 -0,16176 0,23376 

28 LSIP 0,05882 0,08889 -0,01020 -0,14433 0,00000 0,06627 0,05650 0,05348 0,18782 -0,02991 0,13216 -0,08171 0,37777 

29 MEDC 0,03125 0,05051 0,13462 -0,03390 0,03509 0,01695 0,02500 0,08130 0,22556 -0,17791 0,00746 -0,04444 0,35148 

30 PGAS -0,03974 0,17241 -0,03529 -0,04878 -0,00641 0,04516 -0,01235 -0,03750 0,05195 0,06173 0,02907 -0,04520 0,13506 

31 PTBA -0,09302 0,11538 0,06897 -0,06183 -0,01146 -0,03188 0,04790 0,11143 0,01028 -0,04835 0,22727 -0,13943 0,19526 

32 SMCB 0,08589 0,17232 0,13253 -0,10638 0,03571 0,09195 -0,03158 0,05435 -0,04124 -0,01075 -0,02174 -0,12444 0,23662 

33 SMGR -0,05000 -0,03947 0,12329 0,03049 0,03550 0,05714 -0,05946 0,13793 -0,01010 -0,06122 0,02717 -0,17989 0,01137 

34 TINS -0,03371 0,10465 0,13684 -0,17593 -0,03371 0,15116 -0,04040 0,32632 -0,09524 -0,07895 0,04762 0,00000 0,30866 

35 TLKM -0,11230 -0,03012 -0,02484 -0,01274 -0,00645 0,09740 0,02367 0,06358 -0,01087 -0,12637 0,00000 -0,05031 -0,18936 

36 TRUB -0,06504 -0,01739 0,13274 -0,21094 -0,00990 -0,14000 -0,16279 0,12500 0,02469 -0,06024 0,01282 -0,21519 -0,58624 

37 UNSP -0,10211 -0,02941 0,01010 -0,23000 -0,03896 -0,17568 -0,09836 0,23636 0,13235 -0,03896 0,05405 -0,12821 -0,40882 

38 UNTR 0,01780 0,06997 0,06267 -0,05897 0,02180 0,07467 -0,08685 0,11141 0,08557 0,03604 0,03478 -0,10294 0,26595 

39 UNVR 0,01770 0,05652 0,13992 0,12635 0,08974 -0,00294 -0,05015 0,04658 0,03561 -0,14040 0,10000 -0,08788 0,33106 



 

 

Lampiran 5 : Daftar Expected Return {E(Ri)} > 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Ri % E(Ri) 

1 ADRO 0,20995 1,74961 

2 ANTM 0,08060 0,67167 

3 ASII 0,36705 3,05871 

4 BBCA 0,16422 1,36852 

5 BBNI 0,65966 5,49716 

6 BBRI 0,27967 2,33055 

7 BDMN 0,24382 2,03180 

8 BMRI 0,30196 2,51634 

9 BTEL 0,50167 4,18059 

10 BUMI 0,18621 1,55175 

11 ELSA 0,07140 0,59503 

12 GGRM 0,53699 4,47488 

13 INCO 0,33132 2,76102 

14 INDF 0,31463 2,62191 

15 INDY 0,61874 5,15620 

16 INTP 0,03497 0,29139 

17 ITMG 0,42527 3,54394 

18 JSMR 0,59957 4,99641 

19 KLBF 0,71203 5,93358 

20 LPKR 0,23376 1,94801 

21 LSIP 0,37777 3,14805 

22 MEDC 0,35148 2,92898 

23 PGAS 0,13506 1,12548 

24 PTBA 0,19526 1,62719 

25 SMCB 0,23662 1,97181 

26 SMGR 0,01137 0,09478 

27 TINS 0,30866 2,57216 

28 UNTR 0,26595 2,21627 

29 UNVR 0,33106 2,75883 



 

 

Lampiran 6 : Daftar Saham yang Memiliki E(Ri) > 0,5417 (Rf) 

 

No Kode Ri % E(Ri) 

1 ADRO 0,20995 1,74961 

2 ANTM 0,08060 0,67167 

3 ASII 0,36705 3,05871 

4 BBCA 0,16422 1,36852 

5 BBNI 0,65966 5,49716 

6 BBRI 0,27967 2,33055 

7 BDMN 0,24382 2,03180 

8 BMRI 0,30196 2,51634 

9 BTEL 0,50167 4,18059 

10 BUMI 0,18621 1,55175 

11 ELSA 0,07140 0,59503 

12 GGRM 0,53699 4,47488 

13 INCO 0,33132 2,76102 

14 INDF 0,31463 2,62191 

15 INDY 0,61874 5,15620 

16 ITMG 0,42527 3,54394 

17 JSMR 0,59957 4,99641 

18 KLBF 0,71203 5,93358 

19 LPKR 0,23376 1,94801 

20 LSIP 0,37777 3,14805 

21 MEDC 0,35148 2,92898 

22 PGAS 0,13506 1,12548 

23 PTBA 0,19526 1,62719 

24 SMCB 0,23662 1,97181 

25 TINS 0,30866 2,57216 

26 UNTR 0,26595 2,21627 

27 UNVR 0,33106 2,75883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 : Daftar Return Market (Rm) dan Expected Return Market 

{E(Rm)} 

 

Bulan  IHSG Rm 

Januari 2610,796 0 

Februari 2549,033 -0,02366 

Maret 2777,301 0,08955 

April 2971,252 0,06983 

Mei 2796,957 -0,05866 

Juni 2913,684 0,04173 

Juli 3069,28 0,05340 

Agustus 3081,884 0,00411 

September 3501,296 0,13609 

Oktober 3635,324 0,03828 

Nopember 3531,211 -0,02864 

Desember 3703,512 0,04879 

Januari 3409,167 -0,07948 

Rm  0,29136 

E(Rm) 0,02428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 : Daftar Tingkat Suku Bunga SBI Periode Februari 2010 s/d 

Januari 2011 

 

Bulan  Tingkat Suku Bunga 

SBI 

Februari 6,50% 

Maret 6,50% 

April 6,50% 

Mei 6,50% 

Juni 6,50% 

Juli 6,50% 

Agustus 6,50% 

September 6,50% 

Oktober 6,50% 

Nopember 6,50% 

Desember 6,50% 

Januari 6,50% 

Rata-rata SBI (Rf) 0,065 

SBI bulanan 0,00542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 : Hasil Analisis Regresi SPSS 

 

1. Adaro Energy Tbk (ADRO) 

 

 

 
2. Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) 

 

 
 

Descriptive Statistics

12 ,0174961 ,07895626

12 ,0242797 ,06319990

12

RADRO

RIHSG

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,676a ,458 ,403 ,06099220

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

-,003 ,019 -,159 ,877

,845 ,291 ,676 2,904 ,016

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RADROa. 

Descriptive Statistics

12 ,0067167 ,10152589

12 ,0242797 ,06319990

12

RANTM

RIHSG

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,899a ,808 ,788 ,04670954

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
3. Astra International Tbk (ASII) 

 

 

 
4. Bank Central Asia Tbk (BBCA) 

 

 

Coefficientsa

-,028 ,015 -1,950 ,080

1,444 ,223 ,899 6,478 ,000

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RANTMa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0305871 ,10198112

12

RIHSG

RASII

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,923a ,853 ,838 ,04106468

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

-,006 ,013 -,438 ,671

1,490 ,196 ,923 7,605 ,000

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RASIIa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0136852 ,08667851

12

RIHSG

RBBCA

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,799a ,638 ,602 ,05469465

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
5. Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 

 

 

 
6. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 

 

 

Coefficientsa

-,013 ,017 -,759 ,465

1,096 ,261 ,799 4,198 ,002

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RBBCAa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0549716 ,12327137

12

RIHSG

RBBNI

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,582a ,339 ,273 ,10511068

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

,027 ,033 ,838 ,422

1,136 ,501 ,582 2,265 ,047

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RBBNIa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0233055 ,08629496

12

RIHSG

RBBRI

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,788a ,621 ,583 ,05574080

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
7. Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 

 

 

 
8. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) 

 

 
 

Coefficientsa

-,003 ,017 -,162 ,874

1,076 ,266 ,788 4,045 ,002

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RBBRIa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0203180 ,08267521

12

RIHSG

RBDMN

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,390a ,152 ,068 ,07983237

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

,008 ,025 ,319 ,756

,511 ,381 ,390 1,341 ,210

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RBDMNa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0251634 ,10645919

12

RIHSG

RBMRI

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,885a ,783 ,761 ,05203390

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
9. Bakrie Telecom Tbk (BTEL) 

 

 

 
10. Bumi Resources Tbk (BUMI) 

 

 

Coefficientsa

-,011 ,016 -,681 ,511

1,490 ,248 ,885 6,004 ,000

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RBMRIa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0418059 ,14175410

12

RIHSG

RBTEL

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,535a ,287 ,215 ,12557164

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

,013 ,039 ,324 ,753

1,201 ,599 ,535 2,004 ,073

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RBTELa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0155175 ,13169997

12

RIHSG

RBUMI

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,565a ,319 ,251 ,11398204

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
11. Elnusa Tbk (ELSA) 

 

 
12. Gudang Garam Tbk (GGRM) 

 

 

Coefficientsa

-,013 ,035 -,368 ,720

1,177 ,544 ,565 2,165 ,056

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RBUMIa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0059503 ,17813874

12

RIHSG

RELSA

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,624a ,389 ,328 ,14599185

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

-,037 ,045 -,809 ,437

1,759 ,696 ,624 2,525 ,030

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RELSAa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0440677 ,13297389

12

RIHSG

RGGRM

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,291a ,084 -,007 ,13344936

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
13. International Nickel Indonesia Tbk (INCO) 

 

 

 
14. Indofood Sukses Makmur (INDF) 

 

 

Coefficientsa

,029 ,042 ,704 ,497

,611 ,637 ,291 ,960 ,360

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RGGRMa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0276102 ,11815449

12

RIHSG

RINCO

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,749a ,561 ,518 ,08206270

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

-,006 ,026 -,251 ,807

1,401 ,392 ,749 3,578 ,005

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RINCOa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0262191 ,09218531

12

RIHSG

RINDF

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,670a ,449 ,394 ,07175855

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
15. Indika Energy Tbk (INDY) 

 

 

 
16. Indo Tambangraya megah Tbk (ITMG) 

 

 

Coefficientsa

,002 ,022 ,111 ,914

,978 ,342 ,670 2,855 ,017

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RINDFa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0515620 ,13198611

12

RIHSG

RINDY

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,593a ,352 ,287 ,11144130

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

,021 ,035 ,620 ,549

1,239 ,532 ,593 2,330 ,042

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RINDYa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0354394 ,07625876

12

RIHSG

RITMG

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,643a ,414 ,355 ,06123117

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
17. Jasa Marga Tbk (JSMR) 

 

 

 
18. Kalbe Farma Tbk (KLBF) 

 

 

Coefficientsa

,017 ,019 ,871 ,404

,776 ,292 ,643 2,657 ,024

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RITMGa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0499641 ,12432314

12

RIHSG

RJSMR

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,574a ,330 ,263 ,10676097

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

,023 ,033 ,679 ,513

1,129 ,509 ,574 2,217 ,051

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RJSMRa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0593358 ,13191631

12

RIHSG

RKLBF

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,437a ,191 ,110 ,12445355

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
19. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) 

 

 

 
20.  PP London Sumatera Tbk (LSIP) 

 

 

Coefficientsa

,037 ,039 ,961 ,359

,912 ,594 ,437 1,536 ,156

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RKLBFa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0194801 ,13747828

12

RIHSG

RLPKR

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,689a ,475 ,423 ,10444880

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

-,017 ,032 -,521 ,614

1,500 ,498 ,689 3,009 ,013

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RLPKRa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0314805 ,09103448

12

RIHSG

RLSIP

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,588a ,345 ,280 ,07725589

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 



 

 

 
21. Medco Energi International Tbk (MEDC) 

 

 

 
22. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) 

 

Coefficientsa

,011 ,024 ,455 ,659

,846 ,369 ,588 2,296 ,045

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RLSIPa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0292898 ,09808148

12

RIHSG

RMEDC

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,554a ,307 ,238 ,08561337

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

,008 ,027 ,315 ,759

,860 ,408 ,554 2,106 ,061

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RMEDCa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0112548 ,06498023

12

RIHSG

RPGAS

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation



 

 

 
23. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) 

 

 
24. Holcim Indonesia Tbk (SMCB) 

 

Model Summary

,348a ,121 ,033 ,06389299

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

,003 ,020 ,129 ,900

,358 ,305 ,348 1,174 ,268

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RPGASa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0162719 ,10302929

12

RIHSG

RPTBA

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,745a ,555 ,511 ,07207533

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

-,013 ,022 -,590 ,569

1,215 ,344 ,745 3,532 ,005

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RPTBAa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0197181 ,09182146

12

RIHSG

RSMCB

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation



 

 

 

 
25. Timah Tbk (TINS) 

 

 
26. United Tractors Tbk (UNTR) 

 

Model Summary

,695a ,483 ,432 ,06922575

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

-,005 ,022 -,223 ,828

1,010 ,330 ,695 3,058 ,012

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RSMCBa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0257216 ,13601336

12

RIHSG

RTINS

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,787a ,619 ,581 ,08804446

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

-,015 ,027 -,562 ,586

1,693 ,420 ,787 4,031 ,002

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RTINSa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0221627 ,06951676

12

RIHSG

RUNTR

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation



 

 

 
 

 
27. Unilever Indonesia Tbk (UNVR)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary

,808a ,653 ,618 ,04295832

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

,001 ,013 ,044 ,966

,889 ,205 ,808 4,337 ,001

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RUNTRa. 

Descriptive Statistics

12 ,0242797 ,06319990

12 ,0275883 ,08600600

12

RIHSG

RUNVR

Valid N (listwise)

N Mean Std. Dev iation

Model Summary

,434a ,188 ,107 ,08127727

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), RIHSGa. 

Coefficientsa

,013 ,025 ,524 ,611

,590 ,388 ,434 1,522 ,159

(Constant)

RIHSG

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: RUNVRa. 



 

 

Lampiran 10 : Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

 

No Kode α β Deviasi Standar 

Rm 

SE of The Estimate t hitung Signifikansi Kandidat/Bukan 

Kandidat 

1  ADRO -0,003 0,845 0,06319 0,061 2,904 0,016 Bukan Kandidat 

2 ANTM -0,028 1,444 0,06319 0,0467 6,478 0 Kandidat 

3 ASII -0,006 1,49 0,06319 0,0411 7,605 0 Kandidat 

4 BBCA -0,013 1,096 0,06319 0,0547 4,198 0,002 Kandidat 

5 BBNI 0,027 1,136 0,06319 0,1051 2,265 0,047 Bukan Kandidat 

6 BBRI -0,003 1,076 0,06319 0,0558 4,045 0,002 Kandidat 

7 BDMN 0,008 0,511 0,06319 0,0798 1,341 0,21 Bukan Kandidat 

8 BMRI -0,011 1,49 0,06319 0,052 6,004 0 Kandidat 

9 BTEL 0,013 1,201 0,06319 0,1256 2,004 0,073 Bukan Kandidat 

10 BUMI -0,013 1,117 0,06319 0,114 2,165 0,056 Bukan Kandidat 

11 ELSA -0,037 1,759 0,06319 0,146 2.525 0,03 Bukan Kandidat 

12 GGRM 0,029 0,611 0,06319 0,1334 0,96 0,36 Bukan Kandidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lanjutan Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

 

No Kode α β Deviasi Standar 

Rm 

SE of The Estimate t hitung Signifikansi Kandidat/Bukan 

Kandidat 

13 INCO -0,006 1,401 0,06319 0,0821 3,578 0,005 Bukan Kandidat 

14 INDF 0,002 0,978 0,06319 0,0717 2,855 0,017 Bukan Kandidat 

15 INDY 0,021 1,239 0,06319 0,1114 2,33 0,042 Bukan Kandidat 

16 ITMG 0,017 0,776 0,06319 0,0612 2,657 0,024 Bukan Kandidat 

17 JSMR 0,023 1,129 0,06319 0,1068 2,217 0,051 Bukan Kandidat 

18 KLBF 0,037 0,912 0,06319 0,1244 1,536 0,156 Bukan Kandidat 

19 LPKR -0,017 1,5 0,06319 0,1044 3,009 0,013 Bukan Kandidat 

20 LSIP 0,011 0,846 0,06319 0,0772 2,296 0,045 Bukan Kandidat 

21 MEDC 0,008 0,86 0,06319 0,0856 2,106 0,061 Bukan Kandidat 

22 PGAS 0,003 0,358 0,06319 0,0639 1,174 0,268 Bukan Kandidat 

23 PTBA -0,013 1,215 0,06319 0,0721 3,532 0,005 Bukan Kandidat 

24 SMCB -0,005 1,01 0,06319 0,0692 3,058 0,012 Bukan Kandidat 

25 TINS -0,015 1,693 0,06319 0,088 4,031 0,002 Kandidat 

26 UNTR 0,001 0,889 0,06319 0,0429 4,337 0,001 Kandidat 

27 UNVR 0,013 0,59 0,06319 0,0813 1,522 0,159 Bukan Kandidat 



 

 

Lampiran 11 : Daftar Sampel Saham Penelitian 

 

No Kode Alpha Beta Deviasi Standar 

1  ADRO -0,003 0,845 0,0789 

2 ANTM -0,028 1,444 0,1015 

3 ASII -0,006 1,49 0,1019 

4 BBCA -0,013 1,096 0,0867 

5 BBNI 0,027 1,136 0,1233 

6 BBRI -0,003 1,076 0,0863 

7 BMRI -0,011 1,49 0,1064 

8 ELSA -0,037 1,759 0,1781 

9 INCO -0,006 1,401 0,1181 

10 INDF 0,002 0,978 0,0922 

11 INDY 0,021 1,239 0,1319 

12 ITMG 0,017 0,776 0,0762 

13 JSMR 0,023 1,129 0,1243 

14 LPKR -0,017 1,5 0,1375 

15 LSIP 0,011 0,846 0,091 

16 PTBA -0,013 1,215 0,103 

17 SMCB -0,005 1,01 0,0918 

18 TINS -0,015 1,693 0,136 

19 UNTR 0,001 0,889 0,0695 

 

 



 

 

Lampiran 12 : Daftar Excess Return to Beta (ERB) Sampel Saham 

 

No Kode E(Ri) Rf β  Excess Return 

E(Ri)-Rf 

ERB 

1  ADRO 0,01750 0,00542 0,845 0,01208 0,01429 

2 ANTM 0,00672 0,00542 1,444 0,00130 0,00090 

3 ASII 0,03059 0,00542 1,49 0,02517 0,01689 

4 BBCA 0,01369 0,00542 1,096 0,00827 0,00754 

5 BBNI 0,05497 0,00542 1,136 0,04955 0,04362 

6 BBRI 0,02331 0,00542 1,076 0,01789 0,01662 

7 BMRI 0,02516 0,00542 1,49 0,01975 0,01325 

8 ELSA 0,00595 0,00542 1,759 0,00053 0,00030 

9 INCO 0,02761 0,00542 1,401 0,02219 0,01584 

10 INDF 0,02622 0,00542 0,978 0,02080 0,02127 

11 INDY 0,05156 0,00542 1,239 0,04614 0,03724 

12 ITMG 0,03544 0,00542 0,776 0,03002 0,03869 

13 JSMR 0,04996 0,00542 1,129 0,04455 0,03946 

14 LPKR 0,01948 0,00542 1,5 0,01406 0,00938 

15 LSIP 0,03148 0,00542 0,846 0,02606 0,03081 

16 PTBA 0,01627 0,00542 1,215 0,01085 0,00893 

17 SMCB 0,01972 0,00542 1,01 0,01430 0,01416 

18 TINS 0,02572 0,00542 1,693 0,02030 0,01199 

19 UNTR 0,02216 0,00542 0,889 0,01675 0,01884 



 

 

Lampiran 13 : Daftar Nilai Ci  Sampel Saham Terpilih 

 

No Kode E(Ri) Rf β ERB σej 
2
 Ai Bi σ m

2
 1 +( σm

2
. Σ Bi) Ci 

1  ADRO 0,01750 0,00542 0,845 0,01429 0,006234091 1,63727 114,53554 0,00399 1,45734 0,00449 

2 ANTM 0,00672 0,00542 1,444 0,00090 0,010307506 0,18208 202,29296 0,00399 1,80775 0,00040 

3 ASII 0,03059 0,00542 1,49 0,01689 0,010400149 3,60605 213,46810 0,00399 1,85237 0,00777 

4 BBCA 0,01369 0,00542 1,096 0,00754 0,007513164 1,20615 159,88151 0,00399 1,63840 0,00294 

5 BBNI 0,05497 0,00542 1,136 0,04362 0,015195831 3,70457 84,92435 0,00399 1,33910 0,01105 

6 BBRI 0,02331 0,00542 1,076 0,01662 0,00744682 2,58472 155,47253 0,00399 1,62080 0,00637 

7 BMRI 0,02516 0,00542 1,49 0,01325 0,011333559 2,59602 195,88727 0,00399 1,78217 0,00582 

8 ELSA 0,00595 0,00542 1,759 0,00030 0,031733411 0,02956 97,50231 0,00399 1,38932 0,00008 

9 INCO 0,02761 0,00542 1,401 0,01584 0,013960484 2,22719 140,59692 0,00399 1,56140 0,00570 

10 INDF 0,02622 0,00542 0,978 0,02127 0,008498131 2,39399 112,55227 0,00399 1,44942 0,00660 

11 INDY 0,05156 0,00542 1,239 0,03724 0,017420333 3,28200 88,12237 0,00399 1,35187 0,00969 

12 ITMG 0,03544 0,00542 0,776 0,03869 0,017420333 1,33737 34,56742 0,00399 1,13803 0,00469 

13 JSMR 0,04996 0,00542 1,129 0,03946 0,005815398 8,64837 219,18378 0,00399 1,87520 0,01842 

14 LPKR 0,01948 0,00542 1,5 0,00938 0,015456243 1,36480 145,57224 0,00399 1,58127 0,00345 

15 LSIP 0,03148 0,00542 0,846 0,03081 0,018900277 1,16663 37,86802 0,00399 1,15121 0,00405 

16 PTBA 0,01627 0,00542 1,215 0,00893 0,008287277 1,59143 178,13150 0,00399 1,71127 0,00371 

17 SMCB 0,01972 0,00542 1,01 0,01416 0,010615035 1,36072 96,09955 0,00399 1,38372 0,00393 

18 TINS 0,02572 0,00542 1,693 0,01199 0,008431181 4,07722 339,95821 0,00399 2,35744 0,00691 

19 UNTR 0,02216 0,00542 0,889 0,01884 0,018499634 0,80471 42,72090 0,00399 1,17058 0,00274 

 

1
2
4

 



 

 

Lampiran 14 : Daftar Proporsi Dana Saham-Saham Portofolio Optimal 

 

No Kode ERB β σej
2
 C* ERB-C* Zi Wi Wi (%) 

1 BBNI 0,04362 1,136 0,015195831 0,01842 0,02521 1,88437 0,31567 31,56722 

2 JSMR 0,03946 1,129 0,005815398 0,01842 0,02104 4,08501 0,68433 68,43278 

  1,00000 100,00000 

 



 

 

Lampiran 15 : Perhitungan Risiko Portofolio 

 

No Kode β Wi σej Wi. βej  Wi.σej βp
2
  σm

2
 (ΣWi.σej)

2
 σp

2
 

1 BBNI 1,136 0,31567 0,12327 0,35860 0,03891 
1,27964 0,00399 0,01537 0,020483353 

2 JSMR 1,129 0,68433 0,12432 0,77261 0,08508 

  1,13121 0,12399   



 

 

Lampiran 16 : Perhitungan Expected Return Portfolio Optimal {E(Rp)} 

 

No Kode Wi α  β E(Rm) Wi.α Wi.β αp βp 

1 BBNI 0,31567 0,027 1,136 0,02428 0,00852 0,35860 
0,02426 1,13121 

2 JSMR 0,68433 0,023 1,129 0,02428 0,01574 0,77261 

Beta.E(Rm) 0,02747 

E(Rp) 0,05173 



 

 

 


