
5 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Investasi 

Investasi adalah penempatan sejumlah dana yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan selama periode waktu tertentu (Tandelilin, 2001: 3 & Caporina, 2013: 23). 

Investasi dapat juga diartikan sebagai upaya memperoleh aktiva produktif dengan cara 

menunda konsumsi. Seseorang dapat menginvestasikan dananya pada beberapa saham 

dengan tujuan suatu saat nanti akan memperoleh kentungan dari upayanya tersebut. 

Sedangkan menurut Jogiyanto (2010: 3), investasi merupakan komitmen atas sejumlah 

dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang.  

Lima tahapan yang harus dilalui dalam melakukan investasi, diantaranya: 1) 

menetapkan tujuan investasi, 2) menetapkan kebijakan investasi, 3) memilih strategi 

portofolio, 4) memilih aset-aset investasi, dan 5)  penetapan evaluasi dan pengukuran 

kinerja portofoilio (Tandelilin, 2001: 8). Kelima tahap tersebut dilalui secara bertahap 

dalam menginvestasikan dananya sehingga investor yang baik akan melakukan 

investasi didasari dengan tahapan tahapan tersebut.    

Menurut James (1976) dan Edmunds (2002: 45), investor menetapkan tujuan 

investasi dengan berbagai pertimbangan diantaranya mempertimbangkan hubungan 

yang ada antara risiko dan keuntungan. Ketika menempatakan dananya untuk investasi 

tidak serta merta hanya mengukur keuntungannnya saja namun juga agar investor dapat 

mempertimbangan risiko yang akan dihadapinya. 
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1. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sekuritas atau beberapa kelompok 

sekuritas yang berupa aset finansial. Terdapat dua kategori pada analisis ini yaitu 

pertama analisis teknis dan analisis fundamental. Analisis teknis adalah upaya untuk 

menaksir harga pasar saham pada gerakan harganya di masa depan, sedangkan 

analisis fundamental adalah upaya untuk menaksir besarnya nilai tunai dan 

merubahnya menjadi nilai sekarang.  

Perbedaan motif dalam berinvestasi dapat dibedakan menjadi tiga ketegori 

antara lain (Tandelilin, 2001: 4) a) Untuk mencapai kelayakan hidup di masa yang 

akan datang. b) Untuk mengurangi tekanan inflasi. Inflasi tidak dapat dihindarkan 

dari kehidupan, sehingga seseorang dapat berupaya untuk mengurangi risiko karena 

inflasi tersebut. c) Untuk menghemat pajak. Selain itu, analisis resiko dan 

pengembalian ditentukan oleh sikap menantang dari para investor terhadap keadaan 

ekonomi, moneter dan politik serta situasi psikologis pada pasar saham (Nithya, 

2014: 14). 

2. Pembentukan portofolio. Pada tahapan kedua ini adalah membentuk portofolio 

dengan melakukan pemilihan pada aset yang akan diinvestaikan. Diversifikasi 

dilakukan dengan mengkombinasikan antara aset aset yang potensial (John, 2010). 

3. Di tahap ini, portofolio direvisi ulang untuk pengoptimalan portofolio sehingga 

keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Investor dapat mengubah tujuan 

investasinya dengan membentuk portofolio baru. Motif lainnya adalah untuk 

mempertimbangkan tingkat risiko dan return.   

4. Di tahap terakhir ini, portofolio dievaluasi untuk mendapatkan penilaian dari kinerja 

portofolio. Dari langkah ini diharapakan akan diperoleh ukuran yang tepat tentang 

return dan risiko yang sesuai standar.  
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2.1.2 Return  

 Return adalah keuntungan yang menanggung risiko karena tindakan invetasi. 

Terdapat dua komponen dalam return, yaitu yield dan capital gain. Yield merupakan 

komponen return yang dapat dilihat dari aliran kas, sedangkan capital gain yaitu 

kenaikan harga pada suatu saham yang bisa ditafsirkan oleh investor. Dua komponen 

tersebut disebut sebagai return total untuk sebuah investasi (Tandellin, 2001 & 

Israelsen, 2010).  

 Return adalah hasil dari dilakukannnya investasi berupa keuntungan. Return 

terbagi ke dalam dua kategori, yaitu return realisasi dan return ekspektasi. Return 

realisasi (realized return) adalah keuntungan yang dihasilkan dari perhitungan data 

historis. Return ekspektasi (expected return) merupakan return yang akan didapatkan 

oleh investor di periode yang mendatang.  

 Return realisasi dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahan dan digunakan 

untuk pembentukan risiko dan return di periode yang akan datang. Return realisasi 

yang banyak digunakan adalah return total, relatif return, kumulatif return dan return 

disesuaikan (adjusted return). Return total merupakan return keseluruhan dari suatu 

investasi dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari capital gain (loss) dan yield. 

Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga 

periode yang lalu. Rata-rata return dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dan 

rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik banyak digunakan untuk menghitung return 

mingguan atau bulanan yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik return harian. 

(jogiyanto, 2010: 206).  

 Berbeda bagi manajer portofolio, return dan risiko seluruh sekuritas didalam 

porrtofolio lebih diperlukan. Return dan risiko untuk sekuritas tunggal diperlukan 
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dalam menghitung return dan risiko portofolio. Di dalam portofolio juga return dibagi 

menjadi dua yaitu: return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi portofolio 

(portofolio realized return) merupakan kentungan yang dapat dihitung dari rata rata 

return realisasi tiap tiap sekuritas tunggal pada portofolio.  Sedangkan return ekspektasi 

portofolio (portfolio expected return) adalah rata rata tertimbang dari return  ekspektasi 

tiap sekuritas di dalam portofolio. Return realisasi dan return ekspektasi portofolio 

merupakan rata-rata tertimbang return dari seluruh sekuritas tunggal. Lain halnya 

dengan risiko yang tidak harus sama dengan rata-rata tertimbang risiko seluruh 

sekuritas tunggal. (Jogiyanto, 2010: 253). 

 Return dapat menjadi penyebab seorang investor menanam investasinya di 

dalam saham. Investor memiliki motivasi yang tinggi karena melihat besarnya 

pengembalian yang didapatkan dari tindakan investasinya (Tandelin, 2001: 47).  

Banyaknya return yang diperoleh dari investasi akan mempengaruhi tingkat risiko. 

Tingkat risiko yang tinggi disebabkan karena besarnya investasi yang dilakukan.  

 Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko adalah harga sekuritas dan 

tingkat suku bunga yang tidak pasti. Dua hal tersebut saling berhubungan sehingga 

mempengaruhi return dan tingkat risiko dalam investasi, disebut dengan high risk high 

return. Maka, untuk mendapatkan portofolio yang diharapkan seorang investor harus 

memiliki kemampuan dalam memprediksi kemungkinan return yang akan 

didapatkannya secara optimal.  

2.1.3 Risiko 

 Ketika melakukan investasi tidak hanya memperhatikan return namun risiko 

juga harus dipertimbangkan. Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisah, 

return dan risiko memiliki hubungan yang positif, semakin besar risiko yang 
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ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan (Das & Agarwal, 2014: 

1).  

Apabila seorang investor mengharapkan untuk memperoleh tingkat keuntungan yang 

tinggi, maka ia harus bersedia menanggung risiko yang tinggi pula, dengan kata lain 

risiko berbanding lurus dengan keuntungan (Husnan, 2005: 47). Risiko yang harus 

ditanggung seorang investor adalah bentuk penyimpangan dari keuntungan yang 

diharapkan (expected return) dengan keuntungan tingkat pengembalian yang nyata 

(actual return). 

 Sikap investor terhadap risiko terbagi kedalam tiga kategori; pertama, investor 

yang mampu menanggung risiko (risk taker). Kedua, investor yang netral terhadap 

risiko (risk neutral). Ketiga, investor yang tidak memiliki kemauan menanggung risiko 

(risk averse). (Kritzman,2003 dan Fabozzi, 1999: 42).  

 Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa investor yang mampu menangung 

risiko (risk seeker) adalah investor yang memiliki keberanian untuk memilih diantara 

dua pilihan apakah returnnya kecil atau besar. Maka investor akan menanamkan 

investasinya di saham yang memiliki return yang tinggi meskipun dengan tingkat risiko 

yang tinggi juga. Kedua, investor yang mempertimbangakn bahwa return yang 

didapatkannnya harus sama dengan risiko yang menghambatnya.  Ketiga, investor yang 

sama sekali tidak mau mengambil risiko yang tinggi bahkan akan megambi keuntungan 

yang kecil karena mempertimbagkan risiko yang juga kecil.  

 Resiko dapat dikurangi dengan mengkombinasikan beberapa sekuritas tunggal 

ke dalam portofolio Harry M. Markowits tahun 1950-an (dalam Jogiyanto, 2010: 255). 

Risiko dapat diukur dengan deviasi standar (standard deviation) atau varian (variance) 

yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Investor yang memiliki kemampuan 
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dalam menganalisis investasi akan mengambil keputusan untuk membentuk portofolio 

optimal terlebih dahulu sebelum berinvestasi agar dapat meminimalkan tingkat risiko  

dan memperoleh return yang maksimal (Jogianto, 2010). Tingkat resiko memiliki 

hubungan yang erat terhadap keuntungan (Husnan, 2005).  Risiko terbagi ke dalam dua 

kategori:  

2.1.3.1 Risiko sistematis (systematic risk) 

 Halim (2005) menjelaskan dua macam risiko, yaitu risiko sistematis dan 

risiko tidak sistematis. Risiko sistematis terjadi karena faktor faktor makro yang dapat 

mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Faktor tersebut adalah perubahan karena 

situasi politik dan stabilitas negara, keadaan perekonomian nasional, aturan perpajakan, 

kebijakan pemerintah, dan lainnya. Resiko tersebut tidak dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi.   

2.1.3.2 Risiko tidak sistematis  (unsystematic risk) 

 Risiko tidak sistematis terjadi bukan karena faktor makro akan tetapi karena 

faktor yang dipengaruhi oleh keadaan satu perusahaan misalnya karena perubahan 

struktur aset, struktur modal, tingkat likuiditas, tingkat keuntungan, dan lain 

sebagainya. Resiko ini dapat diukur dengan abnormal return dan varian residu (ei). 

Nilai ekspektasi merupakan harapan yang belum terjadi yang masih mengandung 

ketidakpastian. Nilai realisasi merupakan nilai yang sudah pasti tidak mengandung 

kesalahan pengukuran.  

 Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengurangi tingkat risiko, 

investor dapat menanam sahamnya tidak hanya pada satu saham akan tetapi lebih dari 

satu saham. Di samping itu, investor dapat membentuk portofolio sehingga didapatkan 

portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang memberikan return maksimal pada 
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tingkat risiko tertentu atau menghasilkan risiko minimal pada tingkat return tertentu. 

Namun dari sekian banyak portofolio efisien ada portofolio yang optimal yaitu 

portofolio yang memberikan return yang tinggi dan resiko yang kecil. Risiko yang 

didapatkan dari portofolio saham dipengaruhi oleh saham saham individu, varian, dan 

kovarian dari saham saham tersebut.  

2.2 Portofolio Optimal  

 Portofolio menurut Husnan (2005: 49) portofolio berarti sekumpulan aset yang 

dipilih oleh investor dalam mengalokasikan dana yang dimiliki atau portofolio 

merupakan sekumpulan investasi. Arti portofolio adalah sekumpulan surat-surat atau 

sekumpulan kesempatan investasi. Tandelilin (2001), Frank (2004) dan Zwecher (2010) 

mengatakan bahwa aspek pokok teori portofolio adalah konsep leader risiko yang 

terkait pada aktiva yang berada dalam suatu portofolio akan berlainan dengan leader 

risiko dari aktiva yang berdiri sendiri. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan 

return portofolionya saja. Karena adanya tukaran (trade off) antara return dan risiko, 

pengukuran portofolio berdasarkan returnnya saja mungkin tidak cukup, tetapi harus 

dipertimbangkan keduanya yaitu return dan risikonya. Pengukuran yang melibatkan 

kedua faktor ini disebut dengan return sesuaian risiko (risk-adjusted return), 

(Jogiyanto, 2010: 637).  

 Markowitz telah mengembangkan teori pembentukan portofolio yang efisien, 

yang disebut teori portofolio efisien Markowitz. Teori ini menyatakan bahwa portofolio 

yang efisien adalah portofolio yang memiliki pengembalian yang diharapkan yang 

tertinggi dari seluruh portofolio yang layak dengan tingkat risiko yang sama. 

 Investor dapat menentukan kombinasi dari sekuritas sekuritas untuk membentuk 

portofolio, baik yang efisien maupun tidak efisien. Suatu portofolio dikatakan efisien 
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apabila portofolio tersebut ketika dibandingkan dengan portofolio lain memenuhi 

kondisi sebagai berikut: 1) Memberikan E(R) terbesar dengan risiko yang sama, atau 2) 

memberikan risiko terkecil dengan E(R) yang sama. (Halim, 2005: 54). Portofolio 

efisien adalah portofolio yang memberikan return yang diharapan terbesar namun risiko 

yang didapatkan seminimal mungkin, atau mencari portofolio yang menawarkan risiko 

yang kecil namun mampu memberikan return yang maksimal (Tandelin, 2001: 74). 

Portofolio efisien (efficient portfolio) dapat didefinisikan sebagai “Portofolio yang 

memberikan return ekspektasi terbesar dengan risiko yang tertentu atau memberikan 

risiko yang terkecil dengan return ekspektasian tertentu” (Jogiyanto, 2010: 309). 

Menurut (Lyons & Condon, 2000) portofolio efisien adalah portofolio yang 

menyediakan return maksimal bagi investor dengan tingkat risiko tertentu, atau 

portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu.  

 Menurut Fabozzi (1999), portofolio dibentuk berdasarkan asumsi perilaku 

investor dalam memutuskan investasi. Ketika investor cenderung menghindari risiko 

maka ia akan memilih investasi dengan tingkat risiko yang terendah. Beberapa pilihan 

portofolio yang efisien akan menjadi pertimbangan untuk memilih portofolio yang 

optimal. Seorang investor dapat memilih kombinasi dari aktiva aktiva yang tersedia. 

 Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk portofolio yang 

efisien selain itu menyatakan bahwa portofolio yang dibentuk harus terdiverifikasi agar 

dapat terjadi penyebaran risiko. Diversifikasi tersebut akan menghasilkan portofolio 

yang efisien dimana portofolio tersebut memberikan tingkat pengembalian yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian portofolio yang lain yang 

mempunyai tingkat risiko yang sama, dan memberikan risiko yang rendah dari 

portofolio lain yang memberikan tingkat pengembalian (return) yang sama.  
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 Portofolio optimal adalah portofolio yang dapat dipilih investor dari sekian 

banyaknya pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien (Tandelilin, 2001: 

74). Tentunya portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan 

preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun risiko yang akan 

ditanggungnya.   Sedangkan Jogiyanto (2010: 309) mengatakan bahwa portofolio 

optimal adalah portofolio dari hasil seluruh kombinasi yang terbaik. Untuk menentukan 

portofolio yang optimal dengan model-model ini yang pertama kali dibutuhkan adalah 

portofolio yang efisien. 

 Analisis terhadap risiko penting dilakukan dalam pembentukan portofolio 

bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi. Apabila 

bobot risiko masing-masing sekuritas telah diketahui, maka akan dipilih beberapa 

alternatif kombinasi yang menawarkan keuntungan tinggi dengan tingkat risiko tertentu. 

Kombinasi-kombinasi portofolio inilah yang termasuk dalam portofolio efisien. 

Portofolio-portofolio efisien inilah yang nantinya akan menjadi dasar pembentukan 

portofolio optimal. Langkah selanjutnya akan dipilih satu yang merupakan kombinasi 

portofolio paling efisien yang memberikan hasil maksimal dengan risiko tertentu 

(Tandelin, 2001). Pilihan inilah yang disebut dengan portofolio optimal. 

 Sedangkan dalam menghindari risiko, investor dapat melakukan diverifikasi 

saham dengan membentuk portofolio. Analisis portofolio diperlukan sejumlah langkah 

penghitungan dengan menghitung sejumlah data untuk dimasukan pada portofolio. 

 Teknik analisis portofolio optimal dilakukan oleh Elton dan Gruber (1995), yaitu 

dengan menggunakan indeks tunggal. Analisis atas sekuritas dilakukan dengan 

membandingkan excess return to beta (ERB) dengan cut-off rate-nya (Ci) dari masing-

masing saham. Saham yang memiliki ERB lebih besar dari Ci dijadikan kandidat 
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portofolio, dan sebaliknya apabila Ci lebih besar dari ERB tidak diikut sertakan dalam 

portofolio.  

 Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa Sharpe, Alexander dan Bailey (1997) 

mengatakan kunci mengapa investor hanya perlu melihat portofolio terletak dalam 

teorema efficient set yang menyatakan: Investor akan memilih portofolio yang optimal 

dari sejumlah portofolio yang (1) menawarkan ekspektasi return maksimum untuk 

berbagai tingkat risiko, (2) menawarkan risiko yang minimum untuk berbagai tingkat 

ekspektasi return. Sejumlah portofolio yang memenuhi dua kondisi ini disebut efficient 

set atau efficient frontier. Portofolio yang efisien dapat ditentukan dengan memilih 

tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau 

menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return 

ekspektasinya (Tandelilin, 2001). 

2.2.1 Model Portofolio Optimal : Single Index Model 

Portofolio optimal dengan menggunakan single index model dapat dibentuk 

dengan cara mempertimbangkan rasio antara excess return to beta ratio (ERB) yang 

mampu memutuskan apakah sekuritas dapat digunakan untuk membentuk portofolio 

optimal Jogiyanto (2010). Excess return merupakan kelebihan pengembalian berupa 

selisih antara return ekspektasi atas sebuah aset dengan tingkat pengembalian bebas 

risiko. Selain hasil dari model indeks tunggal dapat digunakan sebagai input análisis 

portofolio, model indeks tunggal dapat juga digunakan secara langsung untuk análisis 

portofolio. Análisis portofolio menyangkut perhitungan return ekspektasi portofolio 

dan risiko portofolio. Varian portofolio dapat diperkirakan dengan menggunakan model 

indeks tunggal (McAleer & Veiga, 2006). Single Index Model lebih mudah daripada 
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model Markowitz. Model ini dapat menunjukan resiko sebuah sekuritas jika portofolio 

dibentuk dengan baik (Sen & Fattawat,  2014: 516).  

Sampai akhirnya pada tahun 1995 Elton dan Gruber menyempurnakan 

penelitiannya dengan menggunakan single indeks tunggal. Metode ini merupakan 

Analisis atas sekuritas dilakukan dengan membandingkan excess return to beta (ERB) 

dengan Cut-off rate-nya (Ci) dari masing-masing saham. Saham yang memiliki ERB 

lebih besar dari Ci dijadikan kandidat portofolio, sedang sebaliknya yaitu Ci lebih besar 

dari ERB tidak diikutkan dalam portofolio (Jogiyanto, 2010: 364). Cut-Off Rate (Ci) 

adalah merupakan pembatas pada tingkat tertentu.  

Asumsi pertama dari Model indeks tunggal adalah kesalahan residu sekuritas 

ke-i tidak berkorelasi dengan kesalahan residu sekuritas ke-j atau ei tidak berkorelasi 

dengan ej  untuk semua nilai dari i dan j (Jogiyanto, 2010: 343). Asumsi kedua 

menyatakan bahwa ei tidak berkovari (berkorelasi) dengan return indeks pasar RM 

(Jogiyanto, 2010: 344).  SIM ini adalah proses penyerdehanaan dari model Markowitz. 

Model ini dikembangkan oleh Willim Sharpe (1963) yang disebut dengan (Single Index 

Model) SIM dapat menghubungkan antara return sekuritas individual dengan return 

indeks pasar. Hubungan itu didasarkan pada pengamatan harga saham yang berubah 

ubah dengan harga pasar. (Jogiyanto, 2010). 

Model indeks tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Ri = αi+βi. RM+ei 

Keterangan:  

Ri =  return sekuritas ke- i,  

αi =  nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap RM,  
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βi =  koefesien yang mengukur perubahan Ri akibat dari perubahan RM,  

RM = tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel   acak,  

ei =kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya 

  sama dengan nol  atau E(ei) = 0. 

Sharpe mengembangkan metode indeks tunggal untuk menyederhanakan 

perhitungan di metode Markowitz. Metode ini digunakan untuk menghitung return 

ekspektasi dan juga risiko portofolio (Jogiyanto, 2010: 231).  

Elton dan Gruber (1995) mengembangkan model Indeks Tunggal untuk 

menganalisis harga dari suatu sekuritas fluktuasi searah dengan indeks harga pasar. 

Konsep penghitungannya yaitu dengan cara menentukan ranking (urutan) saham-saham 

yang memiliki ERB tertinggi ke ERB yang lebih rendah. Pemeringkatan bertujuan 

untuk mengetahui kelebihan return saham terhadap return bebas risiko per unit risiko. 

Saham-saham yang mempunyai excess return to beta (ERB) sama dengan atau lebih 

besar dari cut-off-rate (Ci) merupakan kandidat dalam pembentukan portofolio.  

2.2.2  Portofolio Optimal dalam Praktek  

 Indrayanti dan Darmayanti (2012) penelitiannya memberikan hasil bahwa 

portofolio optimal yang dibentuk dengan metode Markowitz terdiri dari saham BSWD 

(Bank Of India Indonesia Tbk), BEKS (Bank Pundi Indonesia Tbk), MAYA (Bank 

MAyapada Internasional Tbk), BTPN (Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk), dan 

BBNI (Bank Negara Indonesia Tbk). Investasi pada portofolio optimal memberikan 

total expected return portofolio sebesar 2,135% dengan tingkat penyimpangan 

risiko/varians portofolio sebesar 0,293%. 

 Manulang (2012) penelitiannya menunjukan komposisi yang menghasilkan 

portofolio optimal, kinerja portofolio Markowitz menunjukan hasil yang baik secara 
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umum. Sedangkan pengukuran kinerja untuk pemilihan portofolio optimal dengan 

metode indeks tunggal, treynor memberikan hasil yang baik yaitu Treynor portofolio 

sebesar 1,956 diatas benchmark-nya Treynor pasar sebesar 0,960.  

 Lestari, Irwanto dan Permanasari (2013) penelitiannya  menunjukan 

pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal terhadap 19 

saham-saham sampel penelitian, terdapat 9 saham yang mempunyai nilai ERB lebih 

besar dari UCOP. Penelitian ini memilih 5 saham yang memiliki nilai ERB terbesar dan 

mewakili sektor berbeda sebagai saham-saham pembentuk portofolio optimal. Kelima 

saham tersebut adalah Astra Internasional Tbk (sektor miscellaneous industry), United 

Tractor Tbk (sektor trade, service, and investment), Astra Agro Lestari Tbk (sektor 

agriculture), Indofood Sukses Makmur Tbk (sektor consumer goods industry), dan 

Bank Negara Indonesia Tbk (sektor finance). Sedangkankinerja portofolio saham dari 

strategi aktif MIT menunjukkan hasil ER portofolio sebesar 0,05365 dengan tingkat 

risiko 0,00928. Sementara kinerja portofolio saham berdasarkan strategi pasif 

Mengikuti Indeks LQ 45 diperoleh ER sebesar 0,028 dengan tingkat risiko sebesar 

0,004. 

 Rosdiana (2012) penelitiannya menunjukan portofolio optimal yang dibentuk 

oleh metode indeks tunggal pada periode 7 mempunyai nilai ERB antar waktu terbesar 

dan stabil, pembentukan portofolio optimal dengan metode constant correlation pada 

periode ketiga mempunyai nilai ERS yang optimal diantara periode yang lain dan 

Tingkat imbal hasil yang diharapkan (expected return) dari portofolio yang dibentuk 

dengan menggunakan metode indeks tunggal lebih besar jika dibandingkan dengan 

imbal hasil yang diharapkan (expected return) dari portofolio yang dibentuk dengan 

menggunakan metode constant correlation. 
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 Trihariyanto (2013) penelitiannya menunjukan dari 4 saham yang diteliti, hanya 

3 saham yang membentuk portofolio optimal, saham yang membentuk portofolio 

optimal adalah ASII, BMTR dan INTP. Proporsi tertinggi dimiliki oleh saham BMTR 

sebesar 68,1276 % disusul saham ASII sebesar 19, 3005 % dan proporsi portofolio 

optimal terendah adalah saham INTP yaitu sebesar 12,5720 %. 

 Risnawati (2009) melakukan penelitian dalam pembentukan portofolio saham 

optimal dengan menggunakan Model Indeks Tunggal (MIT) dan Model Random pada 

saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia selama periode Februari 2004 sampai dengan 

Juli 2007. Pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan return 

portopolio antara penentuan portofolio menggunakan model indek tunggal dengan 

penentuan portofolio secara random. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan 

portofolio dengan model indeks tunggal akan memberikan return yang optimal 

dibandingkan dengan penentuan portofolio dengan secara random atau acak 

 Yuniarti(2010) melakukan penelitian mengenai pembentukan portofolio optimal 

pada saham-saham perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

Model Indeks Tunggal (MIT). Populasi dalam penelitian semua saham-saham 

perbankan yang masuk dalam LQ-45 selama bulan Februari 2009- Januari 2010 di BEI. 

Dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 

sebanyak 7 bank yang muncul terus menerus selama 24 periode pengamatan. Ketujuh 

saham tersebut yaitu : BBCA, BDMN, PNBN, BBRI, BBNI, BNGA, BMRI. Dari hasil 

penelitian menunjukan kombinasi portofolio yang paling optimal adalah terletak pada 

kombinasi portofolio saham-saham BBRI yang diinvestasikan sebesar 58,15 %,  saham 

BBCA diinvestasika sebesar 23,72% dan saham BBNI sebsar 18,13%. Sehinggadapat 
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disimpulakan bahwa dari 7 (tujuh) saham yang dijadikan sampel ada 3 (tiga) saham 

yang terbentuk dalam kandidat portofolio optimal. 

 Das, S & Agarwal, A. (2014) Akhirnya , penelitian ini menyarankan investor 

menghindari risiko untuk membuat portofolio Glenmark Pharma , Lupin , Cadila 

HealthCare dan Sun Farmasi . Mandal (2013) penelitiannya menunjukan bahwa sebuah 

portofolio optimal yang kembali ke rasio beta kelebihan lebih besar dari tingkat cut- off. 

Kemudian, proporsi investasi di masing-masing sekuritas yang dipilih dihitung atas 

dasar nilai beta, risiko tidak sistematis, kelebihan kembali ke rasio beta dan cut-off 

tingkat masing-masing sekuritas yang bersangkutan.  

 Nalini (2014) menyimpulkan bahwa diantara lima belas perusahaan sampel, 

hanya empat yang dipilih untuk portofolio optimal menggunakan SIM. Hasil penelitian 

ini dan penelitian tingkat mikro tersebut memiliki nilai utilitas lebih kepada manajer 

investasi.  

 Nithya, J (2014) proyek ini menunjukkan keputusan investasi terbaik di industri 

yang dipilih topi besar. Dengan erat memantau harga harian perubahan tren dan waktu 

masuk dan keluar di pasar dapat diprediksi. Singkatnya keputusan sebagai yang naskah 

harus membuat keputusan menjual dan komposisi dana alokasi aset untuk setiap script 

dapat dianalisis dengan cara pendekatan modern menggunakan Indeks Tunggal Model 

(Model Sharpe) . 

 Ramanathan & Jahnavi (2014) dalam penelitian ini, media dan sektor hiburan 

telah dipertimbangkan untuk membangun portofolio optimal . Dua puluh perusahaan 

seperti PVR, Sun Network, INOX , televisi Raj telah dipilih dan kelebihan rasio beta 

telah dihitung dan peringkat perusahaan berdasarkan rasio itu. Cut off rate dihitung 
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berdasarkan nilai tertinggi dan cut off point harus digunakan untuk menghitung proporsi 

uang untuk diinvestasikan di setiap saham.  

 Santoshi (2015) mengemukakan penemuannya bahwa dari empat perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian dari empat puluh populasi, hanya tiga yang bisa 

dimasukan kedalam portofolio optimal. Sedangkan Sen & Fattawat (2014) menyatakan 

bahwa hasil penelitiannnya menunjukan proporsi investasi di masing-masing sekuritas 

yang dipilih harus memutuskan atas dasar nilai beta, risiko tidak sistematis, kelebihan 

kembali ke rasio beta dan memotong laju setiap keamanan yang bersangkutan.  

 Sementara Tandel (2013)  penelitiannya menunjukan bahwa portofolio optimal 

yang terdiri dari sembilan perusahaan yaitu Dr Reddy Lab, Bajaj Auto, Hero MotoCorp, 

Hindustan Unilever, TCS, Sun Pharma, Cipla, Infosys, dan ITC dengan investasi yang 

maksimal disarankan di Lab Dr Reddy diikuti oleh Bajaj Auto, hero MotoCorp, 

Hindustan Unilever, TCS, Sun Pharma, Cipla, Infosys, dan ITC. Terakhir Taneja & 

Bansal (2011) penelitiannya mengungkapkan bahwa tidak ada konsistensi antara pola 

Sharpe dan model Treynor untuk mengidentifikasi sekuritas efisien. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti dalam membentuk 

portofolio optimal, single index model mampu memberikan gambaran secara baik 

sebagaimana hasil penelitian yang dijelaskan oleh  Lestari, Irwanto dan Permanasari 

(2013), Rosdiana (2012), Trihariyanto (2013), Yuniarti(2010), Nalini (2014) dan 

Santoshi (2015). Hal ini dapat dikatakan bahwa single index model berhasil untuk 

membentuk portofolio optimal dengan melakukan diversifikasi pada semua risiko yang 

tidak sistematis. Portofolio optimal dihasilkan dari sekian banyaknya pilihan portofolio 

yang efisien yaitu portofolio menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal 

dengan tingkat risiko yang seminimal mungkin. 


