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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitihan Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Munawir 2012 dengan judul 

“Pembentukan Portofolio Optimal Pada Saham Indeks LQ-45 yang tercatat di 

Bursa efek Indonesia”. Periode penelitian tersebut yaitu Februari – Desember 

2011. 

Penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat delapan 

saham yang terbentuk beserta proporsi dana masing – masing pada semester 

I, antara lain SMGR sebesar 65,55%, UNSP sebesar 7,98%, LSIP sebesar -

3,21%, ENRG sebesar 18,94%, INCO sebesar -6,87%, UNTR sebesar 8,86%, 

GGRM sebesar 8,62% dan ELTY sebesar 3,13% dan terdapat 2 saham yang 

terbentuk beserta proporsi dana masing – masing pada semester II, antara lain 

UNVR sebesar 97,72% dan BBTN sebesar 2,28%. Tingkat pengembalian 

portofolio yang akan investor dapatkan pada semester I sebesar 7,07% dan 

semester II sebesar 5,58% dengan tingkat risiko pada semester I sebesar 

0,11% dan semester II sebesar 5,06%. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang. Adapun persamaan dan perbedaannya yaitu: persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama - sama 

menggunakan metode indeks tunggal dalam membentuk portofolio optimal, 

sedangkan perbedaannya adalah: 
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1. Obyek yang diteliti sekarang merupakan saham yang termasuk anggota 

ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) sedangkan penelitian terdahulu 

adalah saham yang termasuk anggota indeks LQ-45. 

2. Periode penelitian terdahulu  Februari – Desember 2011 sedangkan 

periode penelitian sekarang Mei 2011 – Oktober 2012. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Investasi 

Jogiyanto, (2009:5) mendefinisikan Investasi sebagai penundaan 

konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode 

waktu yang tertentu. Sedangkan 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 yang akan datang. Agar harapan tersebut tercapai maka, sebelum 

memasuki dunia investasi diperlukan pemahaman pengetauan di bidang 

investasi. Pemahaman ini penting sebagai pegangan ketika memasuki 

dunia investasi yang penuh risiko dan ketidakpastian. 

a. Dasar Keputusan Investasi 

Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang 

diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. 

Berikut ini akan dijelaskan masing – masing dasar keputusan investasi 

tersebut: 
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1) Return 

Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh 

keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat 

keuntungan investasi disebut sebagai return. Suatu hal yang sangat 

wajar jika suatu investor menuntut tingkat return tertentu atas dana 

yang telah diinvestasikan. Return yang diharapkan investor dari 

investasi yang dilakukanya merupakan kompensasi atas biaya 

kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh 

inflasi. 

2) Risiko 

Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang 

berbeda dengan return yang diharapkan. Dalam ekonomi pada 

umumnya, dan ilmu investasi pada khususnya terhadap asumsi 

bahwa investor adalah makhluk yang rasional. Investor yang 

rasional tentunya tidak akan menyukai ketidak pastian atau risiko. 

Sikap investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada 

preferensi investor tersebut terhadap risiko. 

3) Hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan 

Hubungan antara risiko dan return yang diharapkan 

merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, 

semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang 

diharapkan atas aset tersebut, demikian sebaliknya. 
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b. Proses Investasi 

Menurut Halim, (2003:2) Proses investasi menunjukkan 

bagaimana seharusnya investor membuat keputusan investasi pada 

efek - efek yang bisa dipasarkan, dan kapan dilakukan, untuk itu 

diperlukan tahapan sebagai berikut: 

1) Menentukan tujuan investasi 

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini, 

Yaitu: Tingkat pengembalian yang diharapkan (expected rate of 

return), Tingkat risiko (rate of risk), dan ketersediaan jumlah dana 

yang akan diinvestasikan. Pada umumnya hubungan antara risk 

dan  return bersifat linear, artinya semakin besar rate of risk, maka 

semakin besar pula expected rate of return. 

2) Melakukan Analisis 

Dalam tahap ini investor melakukan analisis terhadap suatu 

efek atau sekelompok efek. Salah satu tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi efek yang salah harga (mispriced). Apakah 

harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah.  

3) Melakukan Pembentukan Portofolio 

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek - efek 

mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan 

diinvestasikan pada masing – masing efek tersebut. Efek yang 

dipilih dalam rangka pembentukan portofolio adalah efek – efek 

yang mempunyai koefisien korelasi negatif (mempunyai hubungan 
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yang berlawanan). Hal ini dilakukan karena dapat memperkecil 

risiko. 

4) Melakukan Evaluasi Kinerja Portofolio 

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio 

yang telah dibentuk, baik terhadap  tingkat keuntungan yang 

diharpkan maupun terhadap tingkat risiko yang ditanggung.  

5) Melakukan Revisi Kinerja Porofolio 

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evalusi kinerja 

portofolio. Dari hasil evaluasi inilah selanjutnya dilakukan  revisi 

(perubahan) terhadap efek – efek yang membentuk portofolio 

tersebut jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah 

dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi, misalnya rate of 

return-nya lebih rendah dari yang disyaratkan. Revisi tersebut bisa 

dilakukan secara total, yaitu dilakukan likuidasi atas portofolio 

yang ada, kemudian dibentuk portofolio yang baru, atau dilakukan 

secara terbatas, yaitu dilakukan perubahan atas proporsi 

(komposisi) dana yang dialokasikan dalam masing - masing efek 

yang membentuk portofolio tersebut. 

2. Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di 

masyarakat. Saham dikenal dengan karakteristik “Imbal hasil tinggi, 
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risiko tinggi” (hight risk, hight return). Artinya saham merupakan surat 

berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga 

berpotensi risiko tinggi. Menurut Darmadji (2012;6),  Terdapat beberapa 

sudut pandang untuk membedakan saham yaitu: 

a. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka 

saham terbagi atas: 

1) Saham biasa (common stocks), yaitu merupakan saham yang 

menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian 

dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. 

2) Saham preferen (preferen stocks), merupakan saham yang 

memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, 

karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga 

obligasi). 

b. Dilihat dari cara peralihannya, saham dapat dibedakan atas: 

1) Saham atas unjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut 

tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan 

dari satu investor ke investor lain. 

2) Saham atas nama (registered stocks), merupakan saham yang 

ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara 

peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

c. Ditinjau dari kinerja perdagangan, maka saham dapat dikategorikan 

atas: 
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1) Saham unggulan (blue-chip stocks), yaitu saham biasa dari suatu 

perusahaan yng memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri 

sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam 

membayar dividen. 

2) Saham pendapatan (income stocks), saham dari suatu emiten yang 

memiliki kemampuan membayar dividen lebih dari rata - rata 

dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.  

3) Saham spekulatif (speculative stock), yaitu saham suatu 

perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh 

penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai 

kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, 

meskipun belum pasti. 

4) Saham siklikal (counter cyclical stoks), yaitu saham yang tidak 

terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis 

secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham tetap tinggi, 

dimana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi 

sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh 

penghasilan yang tinggi pada masa resesi.  Emiten seperti ini 

biasanya bergerak dalam produk yang sangat dan selalu 

dibutuhkan masyarakat seperti rokok dan barang - barang 

kebutuhan sehari - hari. 

Darmadji (2012;9) mengemukakan keuntungan dan risiko investasi 

dalam saham antara lain: 
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a. Keuntungan Investasi Saham 

1) Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan. 

Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai 

dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham dan dividen 

saham yaitu pemberian saham secara cuma – cuma kepada 

pemegang saham lama. 

2) Capital gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga 

jual. Umumnya investor dengan orientasi jangka pendek 

mengejar keuntungan melalui capital gain. 

b. Risiko Investasi Saham 

1) Tidak mendapatkan dividen 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya 

menghasilkan keuntungan, sebaliknya, perusahaan tidak dapat 

membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami 

kerugian. 

2) Capital Loss 

Dalam aktifitas perdagangan saham, investor tidak selalu 

mendapatkan capital gain tapi ada kalanya mendapat capital loss. 

Capital loss terjadi ketika harga beli lebih kecil dari pada harga 

jual. 
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3) Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi 

Dalam keadaan perusahaan bangkrut, maka tentu saja akan 

berdampak secara langsung kepada saham perusahaan. Dalam 

kondisi perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan 

menempati posisi lebih rendah dibandingkan kreditur dengan 

pemegang obligasi. 

4) Saham dikeluarkannya dari bursa 

Risiko kempat yang dihadapi oleh investor adalah saham 

perusahaan dikeluarkan dari pencatatan Bursa efek atau di-

delisting. 

5) Saham dihentikan sementar (Suspansi) 

Risiko terkhir yang juga “menggangu” para investor untuk 

melakukan aktivitas, jika suatu saham di-suspansi atau dihentikan 

perdagangannya oleh otoritas Bursa Efek, dengan demikian 

investor tidak dapat menjual sahamnya hingga suspansi dicabut. 

3. Portofolio 

Portofolio merupakan kombinasi atau gabungan atau sekumpulan 

assets, baik berupa real assets maupun financial assets yang dimiliki oleh 

investor (Halim, 2003:50). Tingkat keuntungan yang diharapkan atas 

suatu portofolio adalah merupakan rata - rata tertimbang tingkat 

keuntungan dari berbagai aset keuangan dalam portofolio tersebut. 

Sedangkan risiko portofolio ditunjukkan oleh besar kecilnya 

penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan, semakin besar 
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penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan berarti semakin besar 

pula tingkat risikonya.  

Sartono (2008:143) menyatakan risiko portofolio dipengaruhi oleh 

empat faktor: pertama, risiko masing – masing asset keuangan atau bisa 

disebut dengan sekuritas; kedua, proporsi investasi setiap aset keuangan 

dalam portofolio; ketiga, covarian atau korelasi antara keuntungan 

investasi asset keuangan; keempat, jumlah aset keuangan yang 

membentuk portofolio.  

Tujuan investasi akhir dalam teori portofolio adalah 

memaksimalkan keuntungan dengan tingkat risiko seminimal mungkin. 

Investor harus melakukan penyebaran risiko dengan memperbanyak 

sekuritas agar risiko dapat dikendalikan. Penanaman modal kedalam satu 

jenis sekuritas akan berdampak pada risiko yang relatif besar pula, 

sehingga apabila dalam mengeluarkan sekuritas terjadi kebangkrutan, 

maka juga akan berdampak pada kebangkrutan investor. Investor yang 

memiliki beberapa jenis sekuritas (membentuk portofolio), apabila salah 

satu sekuritas mengalami kerugian, sekuritas lain akan memperoleh 

keuntungan. 

a. Portofolio Efisien 

Portofolio efisien (efficient set) dapat didefinisikan sebagai 

portofolio yang memberikan return ekspektasian terbesar dengan 

tingkat risiko yang sama atau portofolio yang mengandung risiko 
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terkecil dengan tingkat return ekspektasian yang sama (Jogiyanto, 

2009:299). 

Portofolio – portofolio efisien berada di efficient set. Portofolio 

– portofolio efisien merupakan portofolio – portofolio yang baik, 

tetapi bukan yang terbaik. Portofolio efisien hanya mempunyai satu 

faktor yang baik, yaitu faktor return ekspektasian atau faktor 

risikonya, belum terbaik keduanya. Dalam membentuk portofolio 

efisien harus berpegang teguh pada asumsi tentang bagaimana 

perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi yang akan 

diambil. Salah satu asumsi yang paling penting adalah bahwa semua 

investor tidak menyukai risiko. 

b. Portofolio Optimal  

Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih dan disukai 

oleh investor karena memberikan manfaat tertinggi, jadi dari berbagai 

portofolio yang efisien namun hanya ada satu portofolio yang optimal 

(Fabozzi, 1999:60). Portofolio optimal merupakan bagian dari 

portofolio – portofolio efisien. Suatu portofolio optimal juga sekaligus 

merupakan suatu portofolio efisien, tetapi suatu portofolio efisien 

belum tentu portofolio optimal (Jogiyanto, 2009:297). 

4. Pengukuran Portofolio Optimal 

a. Model Indeks Tunggal 

William Sharpe (1963) mengembangkan model yang disebut 

dengan model indeks tunggal (Single-index model). Model ini dapat 
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digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz 

dengan menyediakan parameter - parameter input yang dibutuhkan di 

dalam perhitungan model Markowitz. Disamping itu, model indeks 

tunggal dapat juga digunakan untuk menghitung return ekspektasian 

dan risiko portofolio (Jogiyanto, 2009:329). 

Model indeks tunggal merupakan sebuah teknik untuk mengukur 

return dan risiko sebuah saham atau portofolio. Model tersebut 

mengasumsikan bahwa pergerakan return saham hanya berhubungan 

dengan pergerakan pasar. Jika pasar bergerak naik, dalam arti 

permintaan terhadap saham meningkat, maka harga saham di pasar 

akan naik pula. Sebaliknya jika pasar bergerak turun maka harga 

saham akan turun pula. Jadi, return saham berkorelasi dengan return 

pasar (Zubir, 2011:97). 

b. Return dan Risiko saham i berdasarkan Model Indeks Tunggal. 

1) Return 

a) Return Realisasi 

Return realisasi merupakan return yang telah terjadi, return 

suatu saham dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Ri = ai + βi . Rm         (Persamaan 1) 

Keterangan: 

Ri : Return sekuritas ke i 
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ai : Suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari 

return sekuritas ke i yang independent terhadap kinerja 

pasar. 

βt : Beta yang merupakan koefisien yang mengukur 

perubahan Ri akibat dari perubahan Rm. 

Rm : Tingkat return dari indeks pasar juga merupakan variabel 

acak. 

Variabel ai merupakan komponen return yang tidak 

tergantung dari return pasar. Variabel ai dapat dipecah menjadi 

nilai yang ekspektasi (expected value) αi dan kesalahan residu 

(residual error) ei sebagai berikut: 

ai = αi + ei 

Persamaan diatas disubtitusikan ke dalam persamaan 1 

maka akan didapat persamaan model indeks tunggal sebagai 

berikut: 

Ri = αi + βi . Rm + ei 

Keterangan:  

αi : Nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independent 

terhadap return pasar. 

ei : Kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan 

nilai  ekspektasiannya sama dengan nol atau E(ei) = 0. 

Pemilihan dari indeks pasar tidak tergantung dari suatu 

teori tetapi lebih tergantung dari hasil empirisnya. Indeks pasar 
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yang dapat dipilih untuk saham syariah misalnya ISSI (Indeks 

saham syariah Indonesia). ISSI digunakan sebagai indeks 

pasar, maka return pasar untuk waktu ke-t dapat dihitung 

sebagai berikut: 

𝑅𝑚 =
𝐼𝑆𝑆𝐼𝑡 − 𝐼𝑆𝑆𝐼𝑡−1

𝐼𝑆𝑆𝐼𝑡−1
 

Model indeks tunggal membagi return dari suatu 

sekuritas ke dalam dua komponen, yaitu sebagai berikut: 

(1) Komponen return yang unik diwakili oleh αi yang 

independen terhadap return pasar. 

(2) Komponen return yang berhubungan dengan return pasar 

yang diwakili oleh βi.Rm. 

Bagian return yang berhubungan dengan return pasar 

ditunjukkan oleh βi yang merupakan sensitivitas return suatu 

sekuritas terhadap return dari pasar. Secara konsensus, return 

pasar mempunyai βi bernilai 1. Suatu sekuritas yang 

mempunyai βi bernilai 1.5 misalnya mempunyai arti bahwa 

perubahan return pasar sebesar 1% akan mengakibatkan 

perubahan return dari sekuritas tersebut dengan arah yang 

sama sebesar 1.5%. 

b) Return ekspektasi saham i berdasarkan Model Indeks Tunggal. 

Model Indeks tunggal dapat juga dinyatakan dalam bentuk 

return ekspektasi yaitu sebagi berikut: 

E(Ri)= αi + βi. E(Rm) 
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Keterangan: 

E(Ri) : Ekspektasi Return sekuritas i 

𝛽𝑖  : Beta saham i 

𝛼𝑖  : Alpha saham i 

E(Rm) :Ekspektasi Return dari indeks pasar 

2) Risiko saham berdasarkan Model Indeks Tunggal. 

Berdasarkan model indeks tunggal risiko (varian return) 

saham dapat ditulis sebagai berikut:  

𝜎𝑖
2 = 𝛽𝑖

2. 𝜎𝑚
2 + 𝜎𝑒𝑖

2  

Keterangan: 

𝜎𝑖
2 : Risiko saham berdasarkan model indeks tunggal  

𝛽𝑖
2 : Beta saham i 

σ2
m : Varian indeks pasar 

σ2
ei : Varian untuk risidu masing-masing saham 

Risiko (varian return) sekuritas yang dihitung berdasrkan 

model ini terdiri dari dua bagian: risiko yang berhubungan dengan 

pasar (market related risk) yaitu 𝛽𝑖
2. 𝜎𝑚

2  dan risiko unik masing - 

masing perusahaan (Unique risk) yaitu σei
2 . Varian dari kesalahan 

residu saham dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝜎𝑒𝑖
2 =

∑[𝑅𝑖𝑡−(𝛼𝑖 − 𝛽𝑖. 𝑅𝑚𝑡)]
2

𝑛 − 1
 

Keterangan : 

𝜎𝑒𝑖
2 : Varian dari kesalahan residu sekuritas ke-i 
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Rit : Return sekuritas i periode t 

𝛼𝑖 : Alpha sekuritas ke-i 

â𝑖 : Beta sekuritas ke-i 

𝑅𝑚𝑡 : Return market periode ke-t 

c. Return Ekspektasi  dan Risiko Portofolio Berdasarkan Model Indeks 

tunggal 

1) Return Ekspektasi Portofolio 

Return ekspektasi dari suatu portofolio selalu merupakan 

rata - rata tertimbang dari return ekspektasi individual sekuritas: 

E(Rp) = ∑ wi. E(Ri)

n

i=1

 

Mensubstitusikan E(Ri) dari persamaan nilai Ri ke 

persamaan tersebut di atas maka akan didapatkan persamaan 

berikut: 

E(Rp) = ∑ wi. ∝i

n

i=1

+ ∑ wi. βi × 𝐸RM

n

i=1

 

Model indeks tunggal ini mempunyai beberapa karakteristik 

sebagai berikut: 

(a) Beta dari portofolio (βp) merupakan rata - rata tertimbang 

dari beta masing-masing sekuritas (βi). 

β𝑝 = ∑ wi. βi

𝑛

𝑖=1

 

(b) Alpha dari portofolio (αp) juga merupakan rata - rata 

tertimbang dari Alpha tiap-tiap sekuritas (αi). 
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𝛼𝑝 = ∑ wi. ∝i

𝑛

𝑖=1

 

Sehingga persamaan E(Rp) Berdasarkan model indeks 

tunggal dapat ditulis sebagai berikut: 

𝐸(𝑅𝑝) = αp + βp × 𝐸RM 

2) Risiko portofolio 

Varian dari portofolio adalah sebesar: 

 𝜎𝑝
2 = (∑ wi. βi

n

i=1

)

2

× 𝜎𝑀
2 + (∑ wi. 𝜎𝑒𝑖

2

n

i=1

)

2

 

Menggunakan karakteristik beta didapatkan harga varian 

dari portofolio sebagai berikut: 

𝜎𝑝
2 = β𝑝

2 × 𝜎𝑀
2 + (∑ wi. 𝜎𝑒𝑖

2

n

i=1

)

2

 

Dalam Model Indeks Tunggal, perhitungan risiko portofolio 

hanya membutuhkan (2 • n) + 1 perhitungan saja, yaitu βi untuk 

masing - masing sekuritas ke-i sebanyak n-buah, σei juga untuk 

masing-masing sekuritas ke-i  sebanyak n buah dan sebuah 

varian return dari market indeks (σm
2). Sebagai contoh untuk 200  

aktiva jika digunakan models indeks tunggal untuk menghitung 

risiko portofolio hanya dibutuhkan perhitungan sebanyak (2 x 

200) + 1 = 401 perhitungan saja (Jogiyanto, 2009:346). 

d. Portofolio Optimal Berdasarkan Model Indeks Tunggal 

Menurut Jogiyanto (2009:350) Perhitungan untuk menentukan 

portofolio optimal sangat mudah apabila hanya didasarkan pada 
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sebuah angka yang dapat menentukan suatu sekuritas ke dalam 

portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio antara excess 

return dengan beta. Rasio ini adalah: 

𝐸𝑅𝐵𝑖 =
𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝐵𝑅

𝛽𝑖

 

Keterangan: 

𝐸𝑅𝐵𝑖 : Excess Return to beta Sekuritas ke-i 

 𝐸(𝑅𝑖) : Return ekspektasi ke-i (Model Indeks tunggal) 

𝑅𝐵𝑅  : Return aktiva bebas risiko 

𝛽𝑖  : Beta sekuritas ke-i 

Excess Return to beta didefinisikan sebagai selisih return 

ekspektasian dengan return aktiva bebas risiko. Excess Return to beta  

mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak 

dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. 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 kedalam portofolio optimal, dengan demikian 

dibutuhkan 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 ini.  

1) Urutkan sekuritas-sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke 

nilai ERB tekecil. Sekuritas-sekuritas dengan nilai ERB terbesar 

merupakan kandidat untuk dimasukkan ke portofolio optimal. 
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2) Hitung nilai Ai dan Bi untuk masing-masing sekuritas ke-i 

sebagai berikut: 

𝐴𝑖 =
[𝐸(𝑅𝑖)−𝑅𝑟𝑓].𝛽𝑖

𝜎𝑒𝑖
2   

Dan  

𝐵𝑖 =
𝛽𝑖

2

𝜎𝑒𝑖
2  

3) Hitung nilai Ci yang merupakan nilai C untuk sekuritas ke-i yang 

dihitung dari kumulasi nilai A1 samapai dengan Ai dan nilai-nilai 

B1 sampai dengan Bi.  

𝐶𝑖 =  
𝜎𝑚

2 ∑ 𝐴𝑗
𝑖
𝑗=1

1 +  𝜎𝑚
2 ∑ 𝐵𝑗

𝑖
𝑗=1

 

4) Besarnya cut-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 diikut-

sertakan dalam pembentukan portofolio optimal. 

 Setelah sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal 

telah dapat ditentukan, pertanyaan berikutnya adalah berapa besar 

proporsi masing-masing sekuritas tersebut di dalam portofolio 

optimal. Besarnya proporsi untuk sekuritas ke-i adalah sebesar: 

𝑊𝑖 =
𝑍𝑖

∑ 𝑍𝑗
𝑘
𝐽=𝑖
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Dengan nilai Zi adalah sebesar: 

𝑍𝑖 =
𝛽𝑖

𝜎𝑒𝑖
2  (𝐸𝑅𝐵𝑖 −  𝐶∗) 

 

C.  Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 menjelaskan mengenai alur berpikir dalam penelitian ini. 

Keputusan investasi dilakukan di Pasar Modal. Saham - saham yang dipilih 

adalah saham yang masuk anggota ISSI. Keputusan investasi dilakukan 

dengan membentuk portofolio optimal. Secara umum terdapat dua model 

penentuan portofolio optimal, yaitu model indek tunggal dan model indeks 

ganda. Model Indeks Tunggal yang mengasumsikan bahwa return antara dua 

efek atau lebih akan berkorelasi yaitu akan bergerak bersama – sama terhadap 

satu faktor. 

Model indeks tunggal mempunyai kriteria tertentu, apabila masing – 

masing saham memiliki nilai ERBi < C* maka saham akan ditolak atau tidak 

dapat masuk dalam portofolio optimal, apabila saham tersebut mempunyai 

ERBi >= C* maka akan diterima sebagai saham pembentuk portofolio 

optimal, setelah itu dapat dilanjutkan perhitungannya untuk mengetahui 

proporsi dana, dan mengetahui pula tingkat risiko dan pengembalian 

portofolio optimal yang sudah terbentuk. 
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Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian 
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