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Abstract:
Information technology has an important role in the economy of a country for the development of
information technology, the country's economy began to show significant changes. Information technology
provides many facilities as well as new ways of doing activities, one of which in investments. Currently the
investment should not be on the real assets but can also on non-real assets, such as stock investment in the
capital market which is currently becoming a trend for our society. One of the reasons investors have an
investment is to meet investment plans, both for the Pension Fund, Education Fund, or any other. Before
investing investor should first make a proper investment strategy in order not to lose money. And in the
capital markets last term investment portfolio, the investment portfolio investor here can determine where
the most investment less risky and more profitable to invest. This study uses a quantitative approach to the
Markowitz model to determine the candidates of shares included in the optimal portfolio and assessment of
the performance of the portfolio created for making investment decisions. This study using purposive
sampling to select stocks of conventional and Islamic stocks on the Stock Exchange which has a high
Expected Return with the lowest risk level. And the results of this research note that the optimal portfolio
untuuk conventional stock held by stock WSKT, PTPP, WIKA, ADHI, and TBIG. Meanwhile, shares of which
are members of the optimal portfolio for islamic stocks that WIKA, MPPA, CTRA, JSMR, and KLBF.
Judging from the business outlook, stocks will become more sophisticated over the next year because the
stocks above come from the Issuer that has good prospects.
Keywords: Investment, Return, Risk and Optimal Portfolio
PENDAHULUAN
Investasi di pasar modal saat ini sedang
menjadi tren bagi masyarakat kita, seiring dengan
semakin majunya teknologi dan cara berfikir
masyarakat yang tidak lagi mengganggap
investasi di pasar modal hal yang tabu. Salah satu
alasan investor memiliki investasi adalah untuk
memenuhi rencana investasi, baik itu untuk Dana
Pensiun, Dana Pendidikan, atau lainnya. Sebelum
berinvestasi hendaknya investor terlebih dahulu
membuat strategi investasi yang tepat agar tidak
merugi. Dan di pasar modal ada istilah portofolio
investasi, dalam portofolio investasi disini
investor dapat menentukan cara investasi yang
mana yang paling kecil risikonya untuk
berinvestasi serta lebih menguntungkan.
Karena tidak dapat dipungkiri bahwa
investasi yang sukses membutuhkan perencanaan
yang matang yang meliputi beberapa langkah
berikut :

rata-rata
bunga
deposito,
maka
besar
kemungkinan Anda tergolong investor dengan
profil risiko agresif.

1.

4.

Kenali profil risiko.
Secara umum, investor terbagi menjadi tiga
karakter atau profil utama, yaitu konservatif,
moderat, dan agresif. Apabila Anda selalu
jantungan melihat nilai investasi Anda naik turun
dan menjadi tidak bisa tidur nyenyak, maka besar
kemungkinan Anda tergolong investor dengan
profil risiko konservatif. Sedangkan, bila Anda
tergolong masih di usia produktif dan sangat
ingin melihat nilai investasi Anda tumbuh di atas
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2.

Tentukan apa mimpi.
Mimpi yang Anda punya akan dijadikan
dasar dalam sebuah rencana keuangan, yang
sangat mempengaruhi berapa lama uang tersebut
perlu Anda kembangbiakkan dan di produk
yangmana.
3. Tetapkan berapa lama akan berinvestasi.
Semakin panjang waktu Anda menempatkan dana
tanpa digunakan untuk keperluan sehari-hari,
maka Anda dapat berinvestasi di produk yang
lebih beresiko untuk mengharapkan tingkat imbal
hasil (atau return) yang lebih tinggi. Namun bila
sebaliknya, maka Anda hanya memiliki
kesempatan berinvestasi di produk berisiko
rendah dan cukup likuid.
Berapa banyak uang investasi.
Pisahkan terlebih dahulu sejumlah uang
untuk dijadikan Dana Darurat dan juga untuk
simpanan kebutuhan sehari-hari. Investasi
merupakan
kegiatan
ekonomi
untuk
meningkatkan nilai dari uang Anda. Artinya,
jangan pernah menginvestasikan seluruh uang
Anda padahal Anda tidak punya simpanan untuk
hidup bulan ini dan bulan depan. Beberapa jenis
investasi juga membutuhkan angka minimum.
NM-59

KNIT-2 Nusa Mandiri
Misalnya, bila dana investasi yang saat ini
tersedia baru dua juta rupiah, Anda mungkin
belum dapat ikut berinvestasi di Obligasi Ritel
yang minimal investasinya lima juta rupiah.
5. Sesuaikan produk investasi dengan tujuan
investasi. Jangan ragu untuk mencari bantuan
dari perencana keuangan independen untuk
mengolah strategi investasi terutama untuk
Anda
yang
masih
pemula
dalam
berinvestasi. Portofolio yang seimbang, bila
terjadi kejatuhan pasar modal atau terjadi
fluktuasi harga negatif, misalnya, nilai uang
Anda akan lebih terlindungi. Hal itu karena
hanya sebagian dari investasi Anda akan
terkena dampak langsung dari kejatuhan
tersebut.
“Bayangkan
bila
Anda
menempatkan seluruh dana investasi di
reksadana saham, lalu terjadi penurunan
tajam di bursa saham, maka nilai investasi
Anda langsung melorot. Anda juga perlu
memahami produk investasi yang dibeli.
Pepatah ‘Tak kenal maka tak sayang’ juga
berlaku dalam berinvestasi,“Setidaknya harus
memiliki pengetahuan yang minimal tentang
produk yang dibeli,”. “Selain itu, jangan
salah pilih lembaga keuangan yang
menerbitkan produk investasi. Biaya-biaya
tersebut mencakup biaya pembelian, biaya
penjualan, biaya manajemen,dan juga pajak.
“Perencanaan investasi merupakan proses
yang dinamis. Sehingga, setiap tahunnya
Anda wajib melakukan evaluasi terhadap
kemajuan investasi Anda. Apakah hasilnya
sesuai ekspektasi?“Bila iya, maka apa
langkah selanjutnya? Bila tidak, cari tahu
penyebabnya sehingga tindakan korektif
dapat diambil. Seorang perencana keuangan
independen
dapat
membantu
Anda
melakukan evaluasi tentang rencana investasi
Penelitian terdahulu mengenai pembentukan
portofolio optimal saham menunjukan hasil yang
berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh
Susanti (2012) yang menyimpulkan bahwa
penentuan portofolio dengan menggunakan model
indeks tunggal dapat memberikan return yang
optimal dan resiko yang dihasilkan lebih kecil
dibandingkan dengan model random. Hal tersebut
berbeda dengan penelitian Umanto Eko (2008)
yang menyimpulkan bahwa model korelasi
konstan memiliki kinerja lebih baik dibandingkan
portofolio optimal yang dibentuk dengan
menggunakan model indeks tunggal. Umanto Eko
(2008) mengatakan bahwa portofolio yang
dibentuk dengan menggunakan model indeks
tunggal terdiri dari tiga belas saham: INCO, ASII,
INTP, TLKM, INKP, BBCA, PNBN, KLBF,
ISAT, SMCB, MEDC, UNVR, BLTA.
Sedangkan hasil penelitian Sulistyowati (2012)
menyimpulkan bahwa terdapat tujuh saham yang
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membentuk
portofolio
optimal
dengan
menggunakan model indeks tunggal antara lain:
BBNI, SMGR, UNTR, LISP, BBCA, ASII,
INDF. Rasionalitas investor dalam menentukan
investasi modal sangat dipengaruhi oleh banyak
egati, khususnya akan dipengaruhi oleh kondisi
pasar modal yang mencakup berbagai informasi
yang berhubungan dengan harga saham yang
diperjuabelikan. Kesalahan dalam penentuan
pemilihan saham akan berpengaruh terhadap
return, sehingga return yang diperoleh dari
portofolio tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan. Rasionalitas investor diukur dari
sejauh mana investor berhasil melakukan
prosedur pemilihan saham dan penentuan
portofolio optimal dengan model indeks tunggal
yang tercermin dari data historis saham-saham
yang masuk dalam indeks LQ 45.
Penelitian terdahulu mengenai hal tersebut
telah dilakukan oleh Sulistyowati (2012),
menyimpulkan bahwa rata-rata frekuensi
perdagangan kelompok saham kandidat portofolio
optimal lebih kecil dari rata-rata frekuensi
perdagangan kelompok saham bukan kandidat
portofolio optimal, hal ini menunjukkan bahwa
tidak terdapat rasionalitas investor dalam
membeli saham dalam keputusan investasi.
Sedangkan Hadi Winarto (2009), dalam
penelitiannya menyimpulkan bahwa rata-rata
frekuensi perdagangan kelompok saham kandidat
portofolio optimal lebih besar dari rata-rata
frekuensi perdagangan kelompok saham bukan
kandidat portofolio optimal, hal ini menunjukkan
bahwa terdapat rasionalitas investor dalam
membeli saham Menurut I Gst. Bgs.Wiksuana
(2009) menunjukkan Masyarakat investor di
pasar modal Indonesia seyogianya menggunakan
strategi investasi kontrarian yang merupakan
kebalikan dari strategi investasi momentum untuk
membentuk portofolio saham, karena temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa saham-saham
yang pada mulanya memberikan return positif
(winner) dan return egative (loser) mengalami
pembalikan (reversal) pada akhir periode
pengujian. Peneliti Suprianto (2010) meneliti
mengenai minimalisasi risiko dengan membentuk
diversifikasi portofolio secara random dan
metode Markowitz. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: (1) Keuntungan dari diversifikasi
Portofolio dengan pendekatan secara
random pada instrument di Pasar Uang dapat
diperoleh
Dengan memasukan sebayak 7 sampai dengan 11
instrumen, (2) Diversifikasi portofolio dengan
pendekatan Markowitz dapat menentukan jumlah
ukuran portofolio menjadi 7 instrumen di pasar
uang, (3) Resiko Portofolio dapat dikurangi
bahkan sampai dibawah resiko sistematis dengan
pendekatan Markowitz jika investor relame
masukan lebih dari 7 Instrumen.
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham
unggulan yang dapat membentuk portofolio
optimal, besaran proporsi dana masing–masing
saham yang membentuk portofolio optimal pada
saham konvensional dan saham syariah, dan
tingkat keuntungan dan risiko dari portofolio
yang terbentuk selama Periode 2012-2014
sehingga
masyarakat
(investor)
mampu
menentukan portofolio optimal investasinya
untuk meminimalisir risiko serta sebagai referensi
dalam pengambilan keputusan investasi pada
saham konvensional atau syariah.

masing saham
(Hartono,2014):

individual

dan

SBI

BAHAN DAN METODE
3.
Tujuan Penelitian
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui seberapa besar return dan risiko suatu
investasi sehingga investor mampu menentukan
portofolio dari investasinya untuk meminimalisir
risiko.

a.

Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data harga saham bulanan dari
Desember 2013- Desember 2014. Sumber data
pada penelitian ini adalah data sekunder. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
harga saham konvensional (LQ45) dan syariah
(JII), nilai kapitalisasi pasar, dan suku bunga bank
Indonesia (SBI).
Teknik Pengumpulan Data
Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.
Penelitian ini menggunakan data transaksi sahamsaham yang konsisten berada dalam Indeks LQ45 dan JII Desember 2013 – 2014. Data yang
diambil berkaitan dengan harga saham, return
saham, indeks LQ-45, JII dan suku bunga bank
Indonesia (SBI). Penarikan sampel dilakukan
dengan metode non probabilitas (nonprobability
sampling). Pada penelitian ini dilakukan
pemilihan
saham-saham
yang
konsisten
tergabung dalam indeks LQ-45 dan JII selama
periode pengamatan pada 2013 hingga 2014.
Analisis Data
Teknik Analisis Data dilakukan dengan
menggunakan metode single index untuk
menentukan set portofolio yang efisien,
sedangkan perhitungannya dilakukan dengan
menggunakan program Excel. Adapun langkahlangkah yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Mendeskripsikan perkembangan harga
saham Perusahaan yang masuk dalam
kategori LQ- 45 dan JII, dan SBI.
2. Menghitung realized return, expected return,
standar deviasi dan varian dari masingBSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

Menghitung beta, alpha dan variance error
masing-masing saham individual.
Beta (βi) adalah risiko unik dari saham
individual, menghitung kemiringan (slope)
realized return suatu saham dengan realized
return pasar dalam periode tertentu. Beta
digunakan untuk menghitung Excess Return
to Beta (ERB) dan Bi yang diperlukan untuk
menghitung Cut-Off Point (Ci). Beta dapat
dihitung dengan rumus:

Notasi:
βi
= beta saham i
Σim = kovarian ataustandar deviasi saham I
dan pasar
σ2m = variance pasar
b.

Alpha (αi) merupakan intercept realized
return saham i dengan realized return pasar
(IHSG),
membandingkan
perhitungan
realized return saham I dengan realized
return pasar dalam periode waktu tertentu.
Rumus alpha yaitu:

Notasi:
Αi
= alpha saham i
E(Ri) = expected return saham
βi
= beta saham i
E(Rm) = expected return pasar
c.

Variance error residual (σei) merupakan
risiko unik atau tidak sistematik, dihitung
dengan menggunakan rumus:
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Notasi:
σei2
= risiko tidak sistematis saham atau
variance error residual saham
σi2
= variance sahami
αi
= alpha saham
σm2
= variance return market
4.

Menghitung expected return portofolio
optimal Expected return portofolio E(Rp)
merupakan rata-rata tertimbang dari return
individual masing-masing saham pembentuk
portofolio, dihitung dengan menggunakan
rumus:

Notasi:
Rp = return sekuritas portofolio
Αp = nilai ekspektasi dari return sekuritas
portofolio yang independen terhadap return pasar
Βi = beta sekuritas portofolio
Rm = tingkat return dari indeks pasar, juga
merupakan variable acak
5.

Menghitung variance atau risiko portofolio
optimal Rumus yang digunakan adalah

Notasi:
σp² = variance portofolio
βp² = beta portofolio dikuadratkan
σm² = variance market
σep² = variance residual error portofolio

HASIL DAN PEMBAHASAN
Expected Return Saham
Perhitungan expected return memiliki
andil yang cukup besar dalam menentukan
saham-saham mana yang dipandang paling
prospek
untuk
investasi.
Perhitungannya
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memperlihatkan bahwa saham dengan nilai
expected return tertinggi untuk saham
konvensional (LQ45) dimiliki oleh saham WSKT
(Waskita Raya (Persero) Tbk sebesar 263 persen,
PTPP (PP (Persero) Tbk) sebesar 208 persen,
WIKA (Wijaya Karya (Persero) Tbk) sebesar 133
persen, ADHI (Adhi Karya (Persero) Tbk)
sebesar 130 persen, dan TBIG (Tower Bersama
Infrastructure Tbk) sebesar 67 persen. Sedangkan
saham dengan nilai expected return terendah
dimiliki oleh saham ITMG (Indo Tambangraya
Megah Tbk) sebesar -46 persen, HRUM (Harum
Energy Tbk) sebesar 40 persen, BMTR (Global
Mediacom Tbk) sebesar 25 persen, EXCL (XL
Axiata Tbk) sebesar -6 persen. Hasil ini
menunjukkan bahwa saham
WSKT, PTPP,
WIKA, ADHI, TBIG diperkirakan mampu
memberikan keuntungan yang diharapkan
terbesar diantara 45 saham LQ45 lainnya.
Perhitungan expected return tertinggi untuk
saham syariah (JII) dimiliki oleh saham WIKA
(Wijaya Karya (Persero) Tbk) sebesar 133 persen,
MPPA (Matahari Putra Prima Tbk) sebesar 69
persen, CTRA (Ciputra Development Tbk)
sebesar 67 persen, JSMR (Jasa Marga (Persero)
Tbk) sebesar 49 persen, dan KLBF (Kalbe Farma
Tbk) sebesar 46 persen. Sedangkan saham dengan
nilai expected return terendah dimiliki oleh saham
ITMG (Indo Tambangraya Megah Tbk) sebesar 46 persen, BMTR (Global Mediacom Tbk)
sebesar -25 persen, SMRA (Summarecon Agung
Tbk) sebesar -18 persen, EXCL (XL Axiata Tbk)
sebesar -6 persen, dan AKRA (AKR Corporindo
Tbk) sebesar -6 persen.
Varian Saham
Varian saham adalah penyimpangan
yang
mungkin
terjadi
antara
tingkat
pengembalian
saham
dengan
rata-rata
pengembalian saham selama periode penelitian.
Sesuai dengan perhitungan varian, saham
konvensional yang memiliki nilai varian tertinggi
ialah saham WSKT dengan nilai varian sebesar
26,45 persen dan varian terendah dimiliki oleh
ITMG (Indo Tambangraya Megah Tbk) sebesar
0,01 persen. Sedangkan nilai varian tertinggi
untuk saham syariah dimiliki oleh saham WIKA
(Wijaya Karya (Persero) Tbk) sebesar 91,3 persen
dan varian terendah dimiliki oleh LPPF (Matahari
Departement Store Tbk) sebesar 2,08 persen.
Kinerja Portofolio Optimal Saham Syariah
dan Konvensional
Tabel 4. Kinerja Portofolio Optimal Saham
Syariah dan Konvensional Periode Desember
2013 sampai Desember 2014
TERM
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Retur
Standa
r
deviasi
Beta
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0.047508058

KONVENSIONA
L
0.0390072

0.008209847
0.130491772

0.0018248
0.0304605

Sumber: Hasil penelitian (2016)

Dari tabel di atas tergambar bahwa Return
portofolio yang merupakan hasil yang diperoleh
investor dari setiap investasinya rata-rata return
saham syariah lebih besar dibandingkan saham
konvensional. Beta dan standar deviasi portofolio
adalah kerugian yang harus dihadapi investor
portofolio saham syariah menghasilkan nilai yang
lebih besar artinya bahwa kerugian yang dihadapi
apabila menginvestasikan di portofolio saham
syariah pun lebih besar hal tersebut sesuai dengan
pendapat Jogiyanto (2012) return dan risiko
mempunyai hubungn positif semakin besar
rsisiko semakin besar return yang harus
dikompensasikan.
Pembentukan Portofolio Optimal
Berdasarkan nilai tersebut, maka diperoleh 5 buah
saham yang menjadi anggota portofolio optimal
untuk saham konvensional yaitu WSKT (Waskita
Raya (Persero) Tbk, PTPP (PP (Persero) Tbk),
WIKA (Wijaya Karya (Persero) Tbk), ADHI
(Adhi Karya (Persero) Tbk), dan TBIG (Tower
Bersama Infrastructure Tbk). Sedangkan 5 buah
saham yang menjadi anggota portofolio optimal
untuk saham syariah yaitu WIKA (Wijaya Karya
(Persero) Tbk), MPPA (Matahari Putra Prima
Tbk), CTRA (Ciputra Development Tbk), JSMR
(Jasa Marga (Persero) Tbk), dan KLBF (Kalbe
Farma Tbk).
KESIMPULAN
Analisis dan perhitungan yang dilakukan
memperlihatkan bahwa portofolio optimal yang
dibentuk menggunakan model Markowitz terdiri
dari lima buah saham, yaitu saham . WSKT
(Waskita Raya (Persero) Tbk, PTPP (PP (Persero)
Tbk), WIKA (Wijaya Karya (Persero) Tbk),
ADHI (Adhi Karya (Persero) Tbk), dan TBIG
(Tower Bersama Infrastructure Tbk) Perhitungan
model Markowitz memperlihatkan keseimbangan
antara nilai return dengan tingkat risikonya.
Investasi pada portofolio optimal yang dibentuk
oleh lima saham tersebut memberikan total
expected return portofolio sebesar 2,135 persen
dengan tingkat penyimpangan risiko/varians
portofolio sebesar 0,293 persen. Jelas terlihat
perbedaan antara investasi pada portofolio yang
menggunakan proporsi dana sama untuk masingmasing sahamnya dengan investasi pada
portofolio optimal. Investasi di portofolio optimal
memberikan tingkat expected return yang lebih
besar dan tingkat risiko yang harus ditanggung
lebih kecil dibandingkan dengan portofolio
proporsi dana sama.
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