
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada dua penelitian terdahulu yaitu pertama

oleh Nur Ely Yanti (2007) dengan judul “Pembentukan Portofolio Optimal

dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal (Pada Saham Jakarta Islamic

Index (JII) yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta).

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 13

saham yang dapat dikategorikan ke dalam portofolio optimal. Saham tersebut

disertai proporsi dananya pada periode pertama adalah UNSP 9,70, BLTA

17,4%, AALI  30,30, INDF 4,66%, LSIP 3,06, 2,10%, PLAS 27,24%, INCO

2,36%, UNTR 1,61%, PGAS 1,12%, SMRA 0,22%, BNBR 0,175 dan KIJA

0,04%. Periode kedua terdapat 9 saham yang tergolong portofolio optimal,

berikut nilai proporsi dananya BUMI 18,98%, INTP 33,49%, ISAT 16,58,

CTRA 8,33%, ASII 6,05%, ADHI 4,37%, KIJA 5,38%, UNVR 3,05% dan

TLKM 3,75%.

Landasan penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang

dilakukan oleh Fitra Almunawir (2012) dengan judul “Pembentukan

Portofolio Optimal pada Indeks LQ-45 yang Tercatat di Bursa Efek

Indonesia”.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah saham – saham yang terbentuk

dalam portofolio optimal beserta proporsi dana masing – masing sekuritas



yaitu pada semester I 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%. Pada

semester II adalah UNVR sebesar 97,72% dan BBTN sebesar 2,28%. Tingkat

pengembalian dari portofolio optimal yang terbentuk pada semester I adalah

7,07% dan semester II adalah 5,58% dengan tingkat risiko pada semester I

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

Pemilihan tinjauan penelitian terdahulu diatas dilatarbelakangi oleh

beberapa hal, antara lain karena beberapa persamaan maupun perbedaan yang

akan peneliti uraikan dalam kalimat selanjutnya. Persamaan penelitian

sekarang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Ely Yanti

(2007) dan Fitra Almunawir (2012) adalah menggunakan model indeks

tunggal dalam menentukan portofolio optimalnya. Perbedaan penelitian

sekarang dengan dua penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang digunakan, peneliti sekarang menggunakan saham

indeks SRI-KEHATI dan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Nur Ely

Yanti (2007) menggunakan saham indeks JII dan Fitra Almunawir (2012)

menggunakan saham indeks LQ-45.

2. Periode penilitian sekarang adalah November 2011 sampai Oktober 2012,

sedangkan dua penelitian sebelumnya adalah Nur Ely Yanti (2007) pada

periode penelitian Januari sampai Desember 2006 dan Fitra Almunawir

(2012) pada periode Februari 2011 sampai Desember 2011



B. Tinjauan Teori

1. Proses Keputusan Investasi

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang

berkesinambungan (on going process). Proses keputusan investasi terdiri

dari lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai

keputusan investasi terbaik (Eduardus, 2001:8). Tahap-tahap keputusan

investasi tersebut meliputi hal-hal berikut:

a. Penentuan tujuan investasi

Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan

tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing

investor bisa berbeda-beda tergantung pada investor investor yang

membuat keputusan tersebut.

b. Penentuan kebijakan investasi

Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk

memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai

dengan penentuan keputusan alokasi aset (asset allocation decision).

Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada

berbagai aset yang tersedia (saham, obligasi, real estate, ataupun

sekuritas luar negeri).

c. Pemilihan strategi portofolio

Terdapat dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi

portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif

meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-



teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio

yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi

pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar.

d. Pemilihan aset

Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah

pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap

ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin

dimasukkan dalam portofolio. Tujuan dari tahap ini adalah untuk

mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang

menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko

tertentu atau sebaliknya menawarkan return diharapkan yang tertentu

dengan tingkat risiko terendah.

e. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan

investasi. Meskipun demikian, adalah suatu kesalahan jika dikatakan

tahap ini adalah tahap yang terakhir karena proses keputusan investasi

adalah proses keputusan yang berkesinambungan dan terus-menerus.

Tahap pengukuran dan evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja

portofolio dan perbandingan hasil pengukuran hasil tersebut dengan

kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses

benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio

pasar, untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah

ditentukan dibanding kinerja portofolio lainnya.



2. Portofolio

Teori portofolio menunjukkan bahwa proses pemilihan investasi

adalah tidak hanya sekedar penentuan dan penjumlahan setiap

karakteristik sekuritas pembentuk portofolio (Sartono, 2001:160).

Investor harus memahami benar hubungan antar sekuritas pembentuk

portofolio yang mudah dipahami tetapi sulit untuk diukur.

Portofolio dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh

para investor, kegiatan portofolio tersebut dapat dilakukan dengan

melakukan kegiatan investasi dalam berbagai jenis kegiatan investasi. Hal

tersebut bertujuan untuk memilih kombinasi yang tepat dari investasi

yang dimilikinya. Pemilihan portofolio dari sekian banyak aset tersebut,

juga bertujuan untuk memaksimalkan return yang diharapkan pada

tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggung investor

3. Return dan Resiko Portofolio

Return realisasi portofolio (portfolio realized return) adalah rata-rata

tertimbang dari return- return realisasi tiap-tiap sekuritas tunggal di

dalam portofolio. Secara matematis, return realisasi portofolio dapat

ditulis sebagai berikut (Jogianto, 2010:253):

Rp = ∑ ( . )
Keterangan:

Rp = Return realisasi portofolio

= Porsi dari sekuritas i terhadap seluruh sekuritas di portofolio

= Return realisasi dari sekuritas ke i



= jumlah dari sekuritas tunggal

Sedangkan return ekspektasi portofolio (portfolio expected return)

merupakan rata-rata tertimbang dari return-return ekspektasi masing-

masing sekuritas tunggal didalam portofolio. Return ekspektasi

portofolio dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut (Jogianto,

2010:254) : E R = ∑ (w . E(R ))
Keterangan:E R = Return ekspektasi dari portofoliow = Porsi dari sekuritas i terhadap seluruh sekuritas di portofolioE(R ) = return ekspektasi dari sekuritas ke in = Jumlah dari sekuritas tunggal.

Tidak seperti halnya return portofolio yang merupakan rata-rata

tertimbang dari seluruh return sekuritas tunggal, risiko portofolio

(portfolio risk) tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko

sekuritas tunggal. Risiko portfolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko

rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal.

Konsep dari risiko portofolio pertama kali diperkenalkan secara

formal oleh Harry M. Markowitz di tahun 1950-an. Dia menunjukkan

bahwa secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan

menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio.

Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam portofolio



ialah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara

positif dan sempurna (Jogianto, 2010:254).

4. Model Indeks Tunggal

William Sharpe (1963) yang dikutip dalam (Jogianto, 2010:339)

mengembangkan model yang disebut dengan model indeks tunggal

(single-index model). Model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan

perhitungan di model Markowitz dengan menyediakan parameter-

parameter input yang dibutuhkan didalam perhitungan Markowitz. Model

indeks tunggal disamping itu dapat juga digunakan untuk menghitung

return ekspektasi dan risiko portofolio.

Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari

suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara

khusus dapat diamati bahwa kebanyakkan saham cenderung mengalami

kenaikan harga jika indeks harga saham turun, kebanyakan saham

mengalami penurunan harga. Hal ini menyarankan bahwa return- return

dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum (common

response) terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Return dari suatu

sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan

sebagai hubungan (Jogianto, 2010: 340):R = a + β × R
Keterangan:

Ri = return sekuritas ke i,



ai =suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return

sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar,

βi = koefisien yang mengukur perubahan Ri akibat dari perubahan RM,

RM = tingkat return dari indeks pasar, yang juga merupakan suatu

variabel acak.

Variabel ai merupakan komponen return yang tidak tergantung dari

return pasar. Variabel ai dapat dipecah menjadi nilai yang diekspektasi

(ecpected value) αi dan kesalahan residu (residual error) ei sebagai

berikut: a =∝ + e
Persamaan di atas tersebut disubstitusikan ke persamaan R1 maka

akan didapatkan persamaan model indeks tunggal sebagai berikut:R =∝ + e + β × R
Pemilihan dari indeks pasar tidak tergantung dari suatu teori tetapi

lebih tergantung dari hasil empirisnya. Indeks pasar yang dapat dipilih

untuk pasar BEI misalnya adalah IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

atau indeks untuk saham-saham yang aktif saja. IHSG, digunakan

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

sebesar (Jogianto, 2010:340):

. = −
Model indeks tunggal membagi return dari suatu sekuritas ke dalam

dua komponen, yaitu sebagai berikut:



a. Komponen return yang unik diwakili oleh αi (hanya berhubungan

dengan peristiwa mikro) yang independen terhadap return pasar.

b. 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 sebesat 1% akan mengakibatkan

perubahan return dari sekuritas tersebut dengan arah yang sama sebesar

1.5%.

Model indeks tunggal dapat juga dinyatakan dalam bentuk return

ekspektasi (expected return). Return ekspektasi dari model ini dapat

diderivasi dari model indeks tunggal sebagai berikut (Jogianto,

2010:342): ( ) = (∝ + β . R + e )
Atau( ) = E(∝ ) + E(β . R ) + (e )

Tidak seperti halnya return portofolio yang merupakan rata-rata

tertimbang dari seluruh return sekuritas tunggal, risiko portofolio

(portofolio risk)  tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko

sekuritas tunggal. Risiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko

rata-rata tertimbang masing-masing. Risiko portofolio menunjukkan



bahwa secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan

menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio.

Persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam

portofolio ialah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkolerasi

secara positif dan sempurna. Return dan  risiko mempunyai hubungan

yang positif, semakin besar risiko yang ditanggung maka semakin besar

return yang harus dikompensasikan. Risiko dari investasi juga perlu

dipertimbangkan, oleh karenanya return dan risiko merupakan dua hal

yang tidak terpisah karena pertimbangan suatu investasi merupakan

trade-off dari kedua faktor ini.

5. Analisis Portofolio Menggunakan Model Indeks Tunggal

Selain hasil dari model indeks tunggal dapat digunakan sebagai input

analisis portofolio, model indeks tunggal dapat juga digunakan secara

langsung untuk analisis portofolio. Analisis portofolio menyangkut

perhitungan return ekspektasi portofolio dan risiko portofolio.

Return ekspektasi dari suatu portofolio selalu merupakan rata-rata

tertimbang dari return ekpektasi individual sekuritas (Jogianto, 2010:

356): E R = ∑ (w . E(R ))
Dengan mensubtitusikan E( ) menggunakan nilai di persamaan

sebelumnya, return ekspektasi portofolio menjadi:E R = ∑ W . (α + . ( ))



Menurut Jogianto (2010:356) model indeks tunggal mempunyai

beberapa karakteristik sebagai berikut ini.

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

masing-masing sekuritas ( ). Beta diartikan sebagai pengukur risiko

sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap pasar.

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

= ∑ .

b. Alpha dari portofolio ( ) juga merupakan rata-rata tertimbang dari

Alpha tiap-tiap sekuritas ( ). :

= ∑ .

Sehingga persamaan E(Rp) dapat ditulis sebagai berikut:=∝ + β × R
Risiko portofolio secara umum perhitungan varian dari sekuritas

umum adalah:

Varian dari portofolio adalah sebesar:

= w . β × + w .
Menggunakan karakteristik beta didapatkan harga varian dari

portofolio sebagai berikut:

= β × + w .
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.

6. Portofolio Optimal berdasarkan Model Indeks Tunggal

Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal sangat mudah

apabila hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan

suatu sekuritas ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut

adalah rasio antara excess return dengan beta (Jogiyanto, 2010:362).

Excess return merupakan selisih  return ekspektasi dengan return aktiva

bebas risiko. Excess return to beta berarti mengukur kelebihan return

relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat dideversivikasi yang

diukur dengan beta. Rasio ERB ini juga menunjukkan hubungan antara

dua faktor penentu investasi yaitu return dan risiko.

Portofolio optimal berisi aktiva-aktiva yang mempunyai rasio ERB

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

dimasukkan keadalam portofolio optimal dan diperlukan cut-off-point

yang menentukan batas nilai ERB yang dikatakan tinggi. Portofolio

dengan metode indeks tunggal dapat dilakukan dengan membandingkan

antara excess return to beta (ERB) yang merupakan kelebihan

pengembalian atas tingkat keuntungan bebas risiko pada aset lain dengan

cut-off-rate (Ci) yang merupakan perbandingan antara varian return pasar



dengan sensitivitas saham individu terhadap varian error saham. Saham

yang memiliki excess return to beta lebih besar dari cut-off-rate

dijadikan portofolio, sebaliknya jika excess return to beta lebih kecil dari

cut-off-rate tidak diikutkan dalam portofolio.

7. Proporsi Dana Berdasarkan Analisis Portofolio

Tahap akhir yang perlu dilakukan oleh manajer investasi atau

investor adalah melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio yang

telah dibentuk sebelumnya. Tujuannya, yaitu untuk mengetahui dan

menganalisis apakah portofolio yang telah dibentuk dapat meningkatkan

kemungkinan tercapainya tujuan investasi. Analisis portofolio dapat

mengetahui portofolio mana yang memiliki kinerja yang lebih baik jika

ditinjau dari risiko dan return masing-masing portofolio. Tingkat

pengembalian merupakan faktor terpenting dalam pengukuran kinerja.

Tingkat risiko yang akan diterima investor juga perlu diperhitungkan

dalam pengukuran kinerja portofolio.

Analisis dan estimasi terhadap pengembalian disyaratkan merupakan

penjumlahan dari pengembalian suatu investasi alternatif ditambah

pengaruh perilaku tingkat pengembalian pasar setiap saat. Hal tersebut

menunjukkan pengembalian merupakan fungsi dari berbagai faktor.

Pertama, berbagai macam tingkat pengembalian yang tersedia untuk

investasi alternatif pada waktu terhenti. Kedua, tingkat pengembalian

pada perubahan asset spesifik secara dramatis setiap saat. Ketiga,



perbedaan antara tingkat pengembalian yang tersedia pada asset yang

berbeda setiap saat (Yuliana, 2010:112).

Tingkat pengembalian alternatif yang mudah dan sebagai patokan

dalam penentuan tingkat pengembalian diisyaratkan adalah tingkat

pengembalian bebas risiko (risk-free rate). Tingkat bunga bebas risiko

dibagi menjadi dua konsep, yaitu tingkat pengembalian bebas risiko riil

(the riil risk-free rate) adalah tingkat bunga dasar, asumsi tidak ada inflasi

dan tidak ada ketidakpastian (uncertainty) tentang arus kas di masa

mendatang. Tingkat pengembalian bebas risiko nominal (the nominal

risk-free rate) adalah tingkat bunga nominal ditentukan tidak hanya oleh

tingkat bunga riil,tetapi juga oleh faktor-faktor yang mempengaruhi

tingkat bunga nominal yang berlaku di pasar (Warsono, 2002:115).

8. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian dibawah ini dibuat untuk memberikan

gambaran penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pembentukan

portofolio optimal terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan

pada Indeks SRI-KEHATI. Penelitian yang dilakukan menggunakan

model indeks tunggal ini memiliki karakteristik tertentu yaitu jika nilai

E(Ri) > 0, maka saham tersebut akan diterima, namun jika E(Ri) < 0

maka saham tersebut akan ditolak dan tidak akan dimasukkan kedalam

pengujian selanjutnya.



Gambar 2.1 Bagan Pembentukan Portofolio Optimal

Saham-saham yang memenuhi kriteria E(Ri)>0, selanjutnya

dilakukan perngujian kembali. Saham yang memiliki nilai ERBi<Ci,

akan ditolak dan tidak dapat dikategorikan ke dalam portofolio saham

yang optimal, karena saham yang masuk ke dalam portofolio yang

optimal adalah saham yang memiliki nilai ERBi>Ci.Selanjutnya, setelah

diketahui saham yang termasuk kedalam portofolio yang optimal dan

proporsi saham yang diinvestasikan maka akan diketahui juga tingkat

pengembalian dan tingkat risiko pada saham Indeks SRI-KEHATI.
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