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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) saham unggulan yang dapat dimasukan dalam 

portofolio, 2) tingkat return portofolio dan) tingkat risiko portofolio yang dibentuk dengan 

menggunakan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011- 2015. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan yang terdaftar dalam kelompok saham 

Jakarta Islamic Index (JII) selama periode Januari 2011 sampai November 2015 yang berjumlah 30 

perusahaan. Sampel dalam penelitian adalah saham perusahaan yang selalu masuk kelompok JII 

serta tidak melakukan stock split selama sepuluh periode pengamatan yang berjumlah 12 saham. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat return ekspektasi yang bernilai negatif yaitu AALI (-

0.0025), ITMG (-0.0275), LSIP (-0.0032), dan UNTR (-0.0031) dan yang bernilai positif yaitu 

UNVR (0.0158), KBLF (0.0148), SMGR (0.0055), TLKM (0.0122), ASII (0.004), ASRI (0.0114), 

CPIN (0.0177), dan INTP (0.0062). Saham-saham yang bernilai positif akan dimasukkan ke dalam 

portofolio optimal. Dari 8 saham yang memenuhi kriteria hanya 4 saham yang masuk kedalam 

portofolio optimal, yaitu KBLF, TLKM, CPIN, dan ASRI dengan proporsi dana untuk masing-

masing saham sebesar 40.8%, 38.8%, 15.2%, dan 5.2%. Dari portofolio yang terbentuk, 

menghasilkan perhitungan return portofolio sebesar 0.01403 atau 1,4 % dan risiko portofolio 

sebesar 0.002307 atau 0,23%. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa risiko portofolio 

lebih kecil dibandingkan dengan risiko saham sebelum portofolio. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan membentuk portofolio optimal dapat menurunkan besarnya risiko.  

 

Kata Kunci: Portofolio optimal, Single Index Model, Saham Syariah (JII)  

 

Abstract 

This study was aimed at finding the optimal exchange that can be put into portfolio, the 

rank of portfolio return, and rank of portfolio risk that was formed by using single index model on 

Jakarta Islamic Index (JII) years 2011-2015.  The population of this study was all stocks that is 

listed in Jakarta Islamic Index from January 2011 to November 2015 about 30. Sample of this study 

was 12 stocks that was not stock split. The findings of this study showed that there are negative 

value of expected return. Those are AALI (-0.0025), ITMG (-0.0275), LSIP (-0.0032), and UNTR 

(-0.0031). There are positif value of expected return. Those are UNVR (0.0158), KBLF (0.0148), 

SMGR (0.0055), TLKM (0.0122), ASII (0.004), ASRI (0.0114), CPIN (0.0177), dan INTP 

(0.0062). The positif value can be put into optimal portfolio. From eight stocks, there are only four 

stocks that can be categorized into portfolio candidate. Those are KBLF (40.8%), TLKM (38.8%), 

CPIN (15.2%) and ASRI (5.2%).From formed portfolio, it can be seen that portfolio return are 

0.01403 or 1,4 % and portofolio risk are 0.002307 or 0,23%. The result showed that portfolio risk 

was less than stock risk. It indicated that forming optimal portfolio can reduce the risk.  
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Latar Belakang Masalah  

Ketika perkembangan investasi syariah semakin pesat, masyarakat diharapkan agar 

semakin mudah berinvestasi di pasar modal. Investasi di pasar modal menjanjikan tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi dibanding hanya menyimpan dana di Bank, akan tetapi 

tingkat return tersebut diiringi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Risiko yang harus 

ditanggung investor berbanding lurus dengan keuntungannya (Husnan, 2005).  Sebelum 

melakukan tindakan investasi, seorang investor sebaiknya mengetahui teori analisis 

investasi. Analisis tersebut akan berguna bagi investor agar tingkat pengembalian (return) 

yang diperolehnya tinggi dan risiko yang akan didapatkannya seminimal mungkin. Hal 

tersebut menuntut para investor untuk mampu menganalisa tingkat return dan risiko yang 

akan terjadi akibat dari fluktuatifnya kondisi saham.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh investor dalam mengurangi tingkat risiko  

adalah dengan melakukan diversifikasi saham yang membentuk portofolio optimal. Cara 

tersebut diharapkan seorang investor akan menghadapi pilihan investasi dengan tingkat 

pengembalian yang diharapkan sama dan risiko berbeda. Investor juga mampu memilih 

investasi dengan tingkat risiko lebih rendah dan beberapa pilihan portofolio efisien dan 

optimal yang lainnya. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembentukan 

portofolio optimal  adalah Single Index Model. Metode ini merupakan penyederhanaan 

Index Model yang dikembangkan Markowitz. Model ini menjelaskan hubungan antara 

return dari setiap sekuritas individual dengan return indeks pasar didasarkan pada 

pengamatan bahwa harga suatu saham berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar 

(Jogiyanto, 2010). Hasil penelitian ini berupaya untuk menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para investor. Dengan demikian penulis mengambil judul penentuan 

portofolio optimal saham syariah dengan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index 

(JII) tahun 2011 – 2015. 

Berdasarkan latar belakang  yang  telah dikemukakan diatas, maka diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: a) Saham unggulan apa saja yang masuk dalam kategori yang 

dapat dimasukan dalam portofolio optimal? b) Bagaimana tingkat return portofolio yang 

dibentuk dengan menggunakan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 

2011- 2015? c) Bagaimana tingkat risiko portofolio yang dibentuk dengan menggunakan 

Single Index Model pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011- 2015?. Tujuan penelitian 

ini dapat dirinci sebagai berikut : a) Untuk mengetahui saham unggulan apa saja yang 

masuk dalam kategori yang dapat dimasukan dalam portofolio? b) Untuk menganalisis 

tingkat return portofolio yang dibentuk dengan menggunakan Single Index Model pada 

Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011-2015. c) Untuk menganalisis tingkat risiko 

portofolio yang dibentuk dengan menggunakan Single Index Model pada Jakarta Islamic 

Index (JII) tahun 2011-2015 .  
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Landasan Teori 

Investasi  

Investasi adalah penempatan sejumlah dana yang bertujuan untuk mendapatkan 

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

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, 5) dan penetapan evaluasi 

dan pengukuran kinerja portofoilio (Tandelin, 2001: 8). Menurut  Edmunds (2002: 45), 

investor menetapkan tujuan investasi dengan berbagai pertimbangan diantaranya 

mempertimbangkan hubungan yang ada antara risiko dan keuntungan.  

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. Capital gain yaitu kenaikan harga pada 

suatu saham yang bisa ditafsirkan oleh investor. Dua komponen tersebut disebut sebagai 

return total untuk sebuah investasi (Tandelilin, 2001 & Israelsen, 2010). 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 portofolio (portfolio realized return) merupakan 

kentungan yang dapat dihitung dari rata rata return realisasi tiap tiap sekuritas tunggal pada 

portofolio. 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). 

Risiko 

 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). Return dan risiko 

merupakan dua hal yang tidak terpisah, return dan risiko memiliki hubungan yang positif, 

semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan 

(Das & Agarwal, 2014: 1). 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 
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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). 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.  

Portofolio  

 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).  

Suatu portofolio dikatakan efisien 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 resiko yang didapatkan seminimal mungkin, atau mencari 

portofolio yang menawarkan resiko yang kecil namun mampu memberikan return yang 

maksimal (Tandelin, 2001: 74). 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.   

 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 portofilo 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. 

Langkah selanjutnya akan dipilih satu yang merupakan kombinasi portofolio paling efisien 

yang memberikan hasil maksimal dengan risiko tertentu (Tandelin, 2001).  
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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. Varians 

portofolio dapat diperkirakan dengan menggunakan model indeks tunggal (McAleer & 

Veiga, 2006). Single Index Model lebih mudah daripada model Markowitz. Model ini 

dapat menunjukan resiko sebuah sekuritas jika portofolio dibentuk dengan baik (Sen & 

Fattawat,  2014: 516). 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.  

 

Hasil Penelitian Terdahulu  

 Mandal, N. (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. Disamping itu Ni Wayan Yuli Indrayanti dan Ni Putu Ayu Darmayanti 

(2012) penelitiannya memberikan hasil bahwa investasi pada portofolio optimal 

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

risiko/varians portofolio sebesar 0,293%. 

 Mario Paulus Manulang (2012) penelitiannya menunjukan 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.  

Dwi Lestari, Abdul Kohar Irwanto dan Yusrina Permanasari (2013) penelitiannya  

menunjukan 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 dan penetitian 

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

hanya empat yang dipilih untuk portofolio optimal menggunakan single index model. 
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Metode Penelitian 

 Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dokumen dan deskriptif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan yang terdaftar dalam kelompok 

saham Jakarta Islamic Index (JII)  selama periode Januari 2011 sampai November 2015 

yang berjumlah 30 perusahaan. Sampel dalam penelitian berjumlah 12 saham dan diambil 

dengan kriteria yaitu saham perusahaan yang selalu masuk kelompok JII serta tidak 

melakukan stock split selama sepuluh periode pengamatan.Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan Microsoft Excel 2010. Tahapan penelitian dilalui dengan menggunakan 

Single Indek Model a) return saham (Ri) & varian saham (σi
2
), b) Return pasar (Rm) & 

varian pasar (σm
2
), c) tingkat keuntungan bebas risiko / Risk Free (Rf), d) Excess Return to 

Beta (ERB), e) Cut off Rate (Ci), f) Kandidat Portofolio Optimal, g) Proposi Dana (Zi), h) 

Return Portofolio (Rp) & Risiko Portofolio (σp
2
). 

 

a. Return saham (Ri) & varian saham (σi
2
) 

  Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi yang dihitung 

berdasarkan data historis.  

    
(       )

    
   

 

Rumus dari expected return dapat diketahui sebagai berikut (Tandelilin, 2001: 53) : 
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Varian dari keuntungan saham dihitung dengan rumus sebagai berikut (Jogiyanto, 2010) 
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b. Return pasar (Rm) & varian pasar (σm
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Return ekspektasi pasar  
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c. Tingkat keuntungan bebas risiko /Risk Free (Rf) 
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d. Excess Return to Beta (ERB)  

Excess Return to Beta  (ERB) menunjukkan hubungan antara return dan risiko yang  

merupakan faktor penentu investasi ( Jogiyanto, 2010: 362)  

 

    
 (  )    

  
 

e. Cut off Rate (Ci)  

 Nilai Ci dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 2010: 363) 
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f. Kandidat Portofolio Optimal 

Saham-saham yang akan dimasukkan dalam kandidat pembentukan portofolio 

optimal adalah saham-saham yang nilai ERBnya lebih besar dari nilai cut off point (C*).  

g. Proposi Dana (Zi)  

Proporsi dana pada masing-masing saham yang masuk dalam pembentukan portofolio 

optimal dihitung dengan rumus berikut: 

   
  

    
(
 (  )    

  
)     

h. Return Portofolio (Rp) & Risiko Portofolio (σp
2
) 

Return realisasi portofolio,dituliskan dengan rumus berikut: (Jogiyanto, 2010: 254) 

    ∑(     )

 

   

 

Return ekspektasi portofolio dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 (  )            (  ) 

varian dari return portofolio yang merupakan risiko dapat dituliskan sebagai berikut:  

              (∑      
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Hasil dan Pembahasan 

Tingkat keuntungan saham & varian dari keuntungan saham  

 
Tabel 1 

Nilai Expected Return dan Varian Saham  JII 

Periode Pengamatan 

Januari 2011- November 2015 

 

No  Kode      E(Ri)   σi2 

1 AALI  -0.0025                   0.0098 

2 ASII  0.0040  0.0051 

3 ASRI  0.0114  0.0179 

4 CPIN  0.0177  0.0175 

5 INTP  0.0062  0.0071 

6 ITMG  -0.0275  0.0119 

7 KBLF  0.0148  0.0051 

8 LSIP  -0.0032  0.0190 

9 SMGR  0.0055  0.0071 

10 TLKM  0.0122  0.0037 

11 UNTR  -0.0031  0.0066 

12 UNVR  0.0158  0.0043 

Sumber: data olahan 

 

Tabel 1 menunjukan bahwa terdapat 4 saham yang memiliki Expected Return 

negatif, yaitu saham AALI (-0.0025), ITMG (-0.0275), LSIP (-0.0032), dan UNTR (-

0.0031). Sementara ada 8 saham yang expected return nya positif yaitu : ASII, ASRI, 

CPIN, INTP, KBLF, SMGR, TLKM, UNVR. Saham-saham tersebut dapat dijadikan 

pilihan dalam berinvestasi. Tingkat E(Ri) tertinggi adalah saham CPIN sebesar 0.17%. 

Sedangkan E(Ri) terendah adalah ASII sebesar 0.04%. Perhitungan expected return 

didapatkan dari hasil tingkat keuntungan saham individu dibagi jumlah periode 

pengamatan. Berdasarkan tabel di atas, saham ASRI memiliki nilai varian tertinggi yaitu 

0.0179. Disamping mempunyai expected return yang tinggi saham ASRI juga memiliki 

risiko yang tinggi pula (high risk high return) sebesar 0.0114. Sedangkan risiko terendah 

adalah saham TLKM sebesar 0.0037.  

Menghitung alpha (α) dan beta (β) saham  

Perhitungan koefisien α & β dapat dihitung dengan program Excel menggunakan 

rumus Slope Pergerakan return saham dengan pasar ditunjukan dengan koefisien beta (β). 

Bila beta negatif maka akan ada penurunan di return saham. Namun sebaliknya jika beta 

positif maka kenaikan harga pasar akan membuat kenaikan harga saham.  Beta yang 

bernilai negatif pada penelitian ini terdapat pada saham  UNVR sebesar -0.08829. 

Bila β< 1 disebut sebagai saham  yang lemah (diffensive stock), yang berarti jika 

ada kenaikan return pasar sebesar X% maka return saham akan naik kurang dari X% dan 

begitu juga sebaliknya. Saham-saham yang dikategorikan sebagai defensive stock β< 1 

yaitu AALI, ASII, INTP, ITMG, KBLF, LSIP, TLKM. Sedangkan β > 1 disebut saham 
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agresif (aggressive stock), yang berarti jika return pasar naik sebesar X % maka return 

saham akan mengalami kenaikan lebih dari X % dan begitu juga sebaliknya. β> 1 yaitu : 

ASRI, CPIN, dan SMGR. 

 

Keuntungan pasar (Rm) & varian keuntungan pasar (σm2 ) 

Return Ekspektasi pasar E(Rm) merupakan rata-rata tertimbang dari total return 

pasar setiap periode selama jangka waktu pengamatan. Expected return pasar yang 

dihasilkan selama periode  Januari 2011 sampai dengan November 2015 adalah sebesar 

0.00716. Di samping itu, ditemukan varian dari keuntungan pasar (resiko pasar) sebesar 

0.002143. Dengan return market yang positif, dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

memberikan return yang sesuai bagi investor.   

Rata-rata risk free per tahun sebesar 34%. Hal ini mengindikasikan bahwa investor 

akan memperoleh bunga sebesar 34% rata-rata per tahunnya dari dana yang 

ditanamkannya.  Perhitungan risk free dilakukan secara perbulan, yaitu dengan cara 

mencari rata-rata tertimbang dari tingkat suku bunga SBI selama periode pengamatan. 

Karena saham yang digunakan adalah data saham bulanan, maka risk free rate yang 

digunakan adalah dalam satuan bulanan, sehingga risk free rate per tahun dibagi 59 bulan 

dan didapatkan nilai sebesar 0,565 % per bulan.  

 

Excess Return to Beta (ERB)  

Excess return to Beta didefinisikan sebagai adanya selisih return ekspektasi dengan 

return bebas risiko (risk free). Pada penelitian ini terdapat 5 saham yang memiliki nilai 

ERB positif, yaitu ASRI  (0.00420), CPIN (0.01094), INTP (0.00086), KBLF (0.01901), 

dan TLKM (0.02241). Sementara 7 saham lainnya memiliki nilai ERB negatif, yaitu AALI 

(-0.02401), ASII (-0.00415), ITMG (-0.264870), LSIP (-0.015010, SMGR (-0.00013), 

UNTR (-0.01823), dan UNVR (-0.11508). Saham-saham yang memiliki nilai ERB negatif 

tersebut tidak berpeluang untuk dijadikan sebagai kandidat portofolio optimal. 

 

Menyusun peringkat saham berdasarkan ERB tertinggi sampai terendah   

Selanjutnya sekuritas-sekuritas diurutkan berdasarkan peringkat tertinggi sampai 

terendah yang mempertimbangkan rasio tingkat return terhadap beta. Sekuritas dengan 

nilai ERB terbesar dimasukan sebagai portofolio optimal.  Saham yang memiliki nilai ERB 

tertinggi yaitu KBLF sebesar 0.02241 dan saham yang memiliki nilai ERB terendah yaitu  

ITMG sebesar -0.26487.  

 

Menentukan Cut of Rate (Ci) dan Cut of point (C*) 

 Sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang mempunyai 

nilai ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB di titik C*. Sedangkan sekuritas yang 



10 
 

mempunyai ERB lebih kecil daripada C*. Maka sekuritas tersebut tidak diikut sertakan 

dalam pembentukan portofolio optimal. Cut off Point  C* pada penelitian ini adalah saham 

KBLF yang memiliki  nilai ERB 0.01901 dan Ci 0.00185.  

 

Pemilihan Kandidat Portofolio  

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara nilai ERB saham dengan cut off rate 

nya (Ci). Jika ERB saham lebih besar dari Ci maka saham tersebut memenuhi kriteria 

untuk masuk kedalam portofolio optimal dan jika ERB saham lebih kecil dari cut off rate 

nya, maka saham tersebut tidak memenuhi kriteria untuk masuk kedalam pembentukan 

portofolio optimal.  

Tabel 2  

Pemilihan Kandidat Portofolio 

Pada 12 Saham JII Periode Penelitian Januari 2011-November 2015 

      NO Kode ERB Ci ERB-Ci* Keterangan 

1 AALI -0.02401 -0.00061 -0.02586 Bukan Kandidat Portofolio 

2 ASII -0.00415 -0.00027 -0.00601 Bukan Kandidat Portofolio 

3 ASRI 0.00420 0.00096 0.00235 Kandidat Portofolio 

4 CPIN 0.01094 0.00162 0.00908 Kandidat Portofolio 

5 INTP 0.00086 0.00011 -0.00100 Bukan Kandidat Portofolio 

6 ITMG -0.26487 -0.00075 -0.26672 Bukan Kandidat Portofolio 

7 KBLF* 0.01901 0.00185 0.01716 Kandidat Portofolio 

8 LSIP -0.01501 -0.00058 -0.01686 Bukan Kandidat Portofolio 

9 SMGR -0.00013 -0.00004 -0.00199 Bukan Kandidat Portofolio 

10 TLKM 0.02241 0.00112 0.02055 Kandidat Portofolio 

11 UNTR -0.01823 -0.00136 -0.02009 Bukan Kandidat Portofolio 

12 UNVR -0.11508 -0.00045 -0.11693 Bukan Kandidat Portofolio 
 

Tabel 2 diatas menunjukan bahwa terdapat 4 saham yang masuk sebagai kandidat 

portofolio optimal, karena nilai ERB dari masing-masing saham tersebut lebih besar dari 

nilai masing-masing cut off rate nya (Ci). Saham tersebeut diantaranya adalah ASRI (PT. 

Alam Sutera Realty Tbk), CPIN (PT. Charoen Pokhpand Tbk), KBLF (PT. Kalbe Farma 

Tbk), dan TLKM (PT. Telekomunikasi Indonesia).  

Proporsi dana dari terpilih dari masing masing saham yang menjadi kandidat 

portofolio, yaitu saham KBLF, TLKM, CPIN dan ASRI dengan masing-masing proporsi 

(bobot) sebesar 40,8 %, 38,8%, 15,2% dan 5,2 %. Sementara nilai proposi dana terpilih 

masing masing saham yang menjadi anggota portofolio sebagaimana ditunjukan pada tabel 

di atas, yaitu saham KBLF dengan nilai proposi dana sebesar 1.78280 yang menunjukan 

bahwa saham KBLF adalah saham terbesar yang dapat dijadikan untuk investasi utama, 

disusul dengan saham TLKM dengan nilai proposi dana sebesar 1.69457, CPIN sebesar 

0.66361, dan terakhir saham ASRI sebesar 0.22755.  

Return & varians Portofolio  



11 
 

Penghitungan Return ekspektasi portofolio dilakukan untuk mengetahui seberapa 

banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh investor ketika menanamkan sahamnnyaa.  

Berdasarkan perhitungan return dan risiko portofolio tersebut dapat diketahui bahwa 

besarnya return portofolio adalah 0.01403 atau 1.4 %. Sedangkan besarnya risiko 

portofolio adalah sebesar 0.002307 atau 0.23%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 

besarnya return ekpektasi yang akan diterima lebih besar dari nilai risiko sebesar 0.23%. 

Sehingga dapat dikatakan, portofolio yang dibentuk berdasarkan perhitungan ini layak 

menjadi pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan sahamnya.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

Return ekspektasi dari 12 sampel saham menunjukkan terdapat beberapa return 

yang bernilai negatif yaitu AALI (-0.0025), ITMG (-0.0275), LSIP (-0.0032), dan UNTR (-

0.0031) dan yang bernilai positif yaitu UNVR (0.0158), KBLF (0.0148), SMGR (0.0055), 

TLKM (0.0122), ASII (0.004), ASRI (0.0114), CPIN (0.0177), dan INTP (0.0062).  

Saham-saham yang bernilai  negatif tidak dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal 

karena tidak memiliki pengembalian yang layak. Sementara saham yang bernilai positif 

yang akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal.  

Dari 8 saham yang memenuhi kriteria hanya 4 saham yang masuk kedalam 

portofolio optimal, yaitu CPIN (PT. Charoen Pokhpand Tbk), ASRI (PT. Alam Sutera 

Realty Tbk), KBLF (PT. Kalbe Farma Tbk), dan TLKM (PT. Telekomunikasi Indonesia).  

Proporsi dana untuk masing-masing saham yang menjadi kandidat portofolio adalah 

KBLF, TLKM, CPIN dan ASRI sebesar 40.8%, 38.8%, 15.2%, dan 5.2%. 

Dari portofolio yang terbentuk, menghasilkan perhitungan return portofolio sebesar 

0.01403 atau 1.4 % dan risiko portofolio sebesar 0.002307 atau 0.23%. Dari hasil 

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa risiko portofolio lebih kecil dibandingkan 

dengan risiko saham sebelum portofolio. Hal ini menunjukkan bahwa dengan membentuk 

portofolio optimal dapat menurunkan besarnya risiko.  

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat di berikan saran-saran sebagai 

berikut: 1) Seorang investor sebaiknya menggunakan single index model dengan tujuan 

untuk membentuk portofolio optimal yang memberikan return yang maskimal dan risiki 

yang rendah. 2) Investor dapat menanamkan sahamnya lebih dari satu saham dengan tujuan 

untuk dapat memperkecil risiko. Investasi di berbagai saham terpilih yang memberikan 

return tinggi dapat menjadi pilihan bagi investor.    
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