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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berjudul, “Penentuan Portofolio Optimal dan 

Rasionalitas Investor Valuta Asing Indonesia”, yang dilakukan oleh Any 

Pudjiastuti, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2002. Penelitian ini menggunakan penentuan proporsi 16 valuta 

asing yang di perdagangkan di pasar  valua asing dengan menganalisis 

rasionalitas investor berdasarkan model Markowitz dengan menggunakan 

metode minimisasi risiko (efficient frontier). Hasil dari penelitian ini adalah 

valuta asing yang mendapatkan return individu terbesar adalah BEF, 

sedangkan yang  memiliki risiko terkecil adalah yen jepang. 

Penelitian lain di bidang portofolio valuta asing juga di lakukan Farida 

Susyati (2002) yang meneliti “Analisis Portofolio dalam Rangka 

Pengambilan Keputusan Investasi Pada Pasar Valuta Asing” data yang 

digunakan adalah data kurs tengah mingguan periode Januari-Desember 2001 

dengan menggunakan obyek empat mata uang terkuat yang terdaftar di BEJ 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Hasil penelitian ini adalah 

portofolio efisien terdapat pada kombinasi matauang Deutch Mark Jerman 

dan Pounsterling Inggris dan Deutch Mark Jerman dan yen Jepang.  
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Analisis ini mengacu pada penelitian terdalulu yang dilakukkan oleh 

Ani Pudjiastuti, Program Studi Magister Manajemen (2002) dan Farida 

Susyati, Program Studi Sarjana Ekonomi (2002). Dalam hal ini perbedaan 

dengan penelitian pertama yaitu pada rasionalitas investor. Dalam penelitian 

Ani Pudjiastuti menggunakan penelitian ini tidak menganalisis rasionalitas 

investor.  

Perbedaan dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Farida 

Susyati yaitu pada obyek yang di analisis. Penelitian yang dilakukan oleh 

Farida Susiati menggunakan 4 valuta asing yang terkuat di BEJ Fakultas 

Ekonomi Brawijaya, sedangkan penelitian ini menggunakan 16 valuta asing 

yang di perdagangkan di pasar valuta asing Indonesia.  

B. Tinjauan Teori 

1. Portofolio 

Teori portofolio (portfolio theory) menyatakan bahwa risiko dan 

pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia 

kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukkan 

portofolio. Dalam bentuk dasarnya, teori portofolio dimulai dengan asumsi 

bahwa tingkat pengembalian atas efek dimasa depan dapat diestimasi dan 

kemudian menentukan risiko dengan variasi distribusi pengembalian. 

Asumsi tertentu, teori portofolio menghasilkan hubungan linear antara 

risiko dan pengembalian. 

Konsep dari risiko portofolio pertamakali di perkenalkan secara 

formal oleh Makowitz seorang ekonom lulusan Universitas Chicago yang 
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telah memperoleh Nobel Prize di bidang ekonomi pada tahun 1990 dalam 

buku (Hartono, 2013: 255). Teori portofolio berkaitan dengan estimasi 

investor tehadap ekspektasi risiko dan return, yang diukur secara statistik 

untuk membuat portofolio investasinya.  

Markowitz menjabarkan cara mengkombinasikan aset ke dalam 

diversifikasi portofolio yang efisien. Dalam portofolio ini, risiko dapat 

dikurangi dengan menambah jumlah jenis aset ke dalam portofolio dan 

tingkat expeced return dapat naik jika investasinya terdapat perbedaan 

pergerakan harga dari aset-aset yang dikombinasi tersebut. Pada 

prakteknya para pemodal pada sekuritas sering melakukan diversifikasi 

dalam investasinya dengan mengkombinasikan berbagai sekuritas, dengan 

kata lain mereka membentuk portofolio. 

Menurut (Husnan, 2003:45), portofolio berarti sekumpulan 

investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang 

akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-

masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas (pemodal 

melakukan diversifikasi) dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang 

ditanggung. 

Menurut (Samsul, 2006:301), portofolio merupakan investasi 

dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. 

Portofolio dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi dengan cara 

menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda, sehingga jika satu aset 
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menderita kerugian sementara aset lain tidak menderita kerugian, maka 

investasi kita tidak hilang semua. 

2. Tahap–tahap Proses Investasi Valuta Asing  

Menurut (Husnan, 2003:43) Proses investasi menunjukkan 

bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas; 

yaitu sekuritas apa yang di pilih, seberapa banyak investasi tersebut dan 

kapan investasi tersebut akan di lakukan. 

a. Menentukan Kebijakan Investasi 

Disini pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya, dan 

berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan. Karena ada 

hubungan positif antara resiko dan keuntungan investasi, maka 

pemodal tidak bisa mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah 

untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Investor harus menyadari 

kemungkinan terjadinya rugi. Tujuan investasi harus dinyatakan 

dalam baik dalam keuntungan maupun resiko. 

b. Analisis Sekuritas 

Tahap ini berarti melakukan analisis terhadap individual (atau 

sekelompok) sekuritas. Ada dua filosofi dalam melakukan analisis 

sekuritas. Pertama mereka yang berpendapat bahwa ada sekuritas 

yanng mispriced (harganya salah, mungkin terlalu tinggi, mungkin 

terlalu rendah), dan analisis dapat mendeteksi sekuritas-sekuritas 

tersebut. 
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Kedua adalah mereka yang berpendapat bahwa harga sekuritas 

adalah wajar kalaupun ada sekuritas yang mispriced. Analisis tidak 

mampu mendeteksinya. Pada dasarnya mereka yang menganut 

pendapat ini berpendapat bahwa pasar modal efisien. Pemilihan 

sekuritas bukan didasarkan pada faktor mispriced tetapi didasarkan 

atas preferensi risiko para pemodal, pemodal yang bersedia 

menanggung risiko tinggi akan memilih sekuritas yang lebih berisiko. 

c. Pembentukan Portofolio 

Portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut 

identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan di pilih, dan berapa 

proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas 

tersebut. Pemilihan banyak  sekuritas (pemodal melalukan 

diversifikasi) dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang di 

tanggung. Pemilihan sekuritas dipengaruhi oleh preferensi risiko, pola 

kebutuhan kas, status pajak dan sebagainya. 

d.  Melakukan Revisi Portfolio 

Tahap ini merupakan pengulangan terhadap tiga tahap 

sebelumnya, dengan maksud kalau perlu melakukan perubahan 

terhadap portofolio yang telah dimiliki. Dirasa  bahwa portofolio yang 

sekarang dimiliki tidak lagi optimal, atau tedak sesuai dengan 

preferensi risiko pemodal. Maka pemodal dapat melakukan perubahan 

terhadap sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. 
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e. Evaluasi Kinerja Portofolio 

Tahap ini pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja 

(performance) portofolio. Baik dalam aspek tingkat keuntungan yang 

diperoleh maupun resiko yang ditanggung. Tidak benar kalau suatu 

portofolio yang memberikan keuntungan lebih tinggi mesti baik dari 

portofolio lainnya. Faktor risiko perlu dimasukkan. Karena itu 

diperlukan standar pengukurannya. 

Pengelolaan portofolio dapat dibagi atas dua bentuk yaitu aktif dan 

pasif (Zubir,2011:271) 

a) Strategi investasi portofolio pasif pada umumnya diterapkan pada 

investasi yang dilakukan untuk jangka panjang. Misalnya investasi 

pada valuta asing yang diharapkan akan memberikan keuntungan 

dalam janngka panjang. Komposisi pertofolio yang sudah terbentuk 

tidak banyak dipengarihi oleh kondisi perubahan dalam jangka 

pendek. 

b) Strategi investasi portofolio aktif investor mengharapkan expected 

return portofolio setinggi mungkin. Strategi ini sangat dipengaruhi 

oleh perubahan harga pada instrumen investasi dalam portofolio. 

Kondisi pasar dalam jangka pendek sangat berpengaruh dalam strategi 

investasi ini. Strategi ini sering dipakai oleh investor yang tujuan 

investasinya adalah untuk spekulatif atau bertujuan jangka pendek 

untuk capital gain. 
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3. Diversifikasi Portofolio 

Untuk menurunkan risiko investasi, investor perlu melakukan 

“diversifikasi” diversifikasi (portofolio) dalam pernyataan tersebut bisa 

bermakna bahwa investor perlu membentuk portofolio melalui pemilihan 

kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa hingga risiko dapat di 

minimalkan tanpa mengurangi return harapan. Mengurangi risiko tanpa 

mengurangi return adalah tujuan investor dalam berinvestasi, dalam teori 

portofolio dikenal dua macam diversifikasi (Tandelilin,2010:115): 

a. Diversifikasi random 

Diversifikasi random atau diversifikasi naif terjadi ketika 

investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis 

aset yang berbeda dan berharap bahwa varians return sebagai ukuran 

risiko portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset-aset 

bersangkutan (misalnya tingkat return yang diharapkan ataupun 

klasifikasi industri aset tersebut). 

Investor yang melakukan diversifikasi random berfikir semakin 

banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio semakin besar 

manfaat pengukuran risiko yang akan diperoleh, akan tetapi manfaat 

divesifikasii yang diperoleh dengan penambahan jumlah aset semakin 

lama semakin berkurang. 

b. Diversifikasi Markowitz 

Diversifikasi yang lebih efisien dari diversifikasi secara random 

adalah diversifikasi berdasarkan model Markowitz  Nasehat 
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markowitz yang sangat penting dalam diversifikasi portofolio 

“janganlam menaruh semua  telur ke dalam satu keranjang”, karena 

apabila  keranjang tersebut jatuh maka semua telur yang ada dalam 

keranjang akan pecah.  

Konteks investasi, ajaran tersebut dapat diartikan sebagai 

“janganlah menginvestasikan dana yang kita miliki hanya pada satu 

aset saja, karena jika aset tersebut  gagal, semua dana yang kita 

investasikan akan lenyap”. Sekilas ajaran tersebut terlihat sederhana, 

tetapi dalam teori portofolio markowitz, di tunjukkan secara 

kuantitatif mengapa dan bagaimana diversifikasi dapat menurunkan 

resiko portofolio. 

Kontribusi penting dalam ajaran markowitz adalah resiko 

portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlah’an semua resiko aset-

aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus di hitung dari kontribusi 

resiko aset tersebut terhadap risiko portofolio, atau di  istilahkan 

dengan kovarians. 

4. Kovarians 

Kovarian adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana 

dua variabel mempunyai kecendrungan untuk bergerak bersama-sama. 

Dalam konteks manajemen portofolio, kovarians menunjukkan sejauh 

mana return dari dua sekuritas mempunyai kecendrungan bergerak 

bersama-sama. (Tandelilin,2010:118). Kovarian bisa berbentuk angka 
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positif, negatif ataupun enol. Sebagai contoh, misalnya investor 

menggabungkan dua sekuritas A dan B.   

Kovarians positif berarti kecendrungan dua sekuritas bergerak 

dalam arah yang sama; jika return sekuritas A naik maka return sekuritas 

B juga akan mengalami kenaikan, demikian sebaliknya. Kovarian negatif 

berarti bahwa return dua buah sekuritas cenderung bergerak menuju arah 

yang berkebalikann, jika return sekuritas A naik maka return sekuritas B 

turun, demikian sebaliknya,  sedangkan kovarians nol menunjukkan bahwa 

pergerakan dua buah sekuritas bersifat independen satu dengan lainnya. 

Secara matematis, rumus untuk menghitung kovarians dua buah 

sekuritas A dan B adalah: 

     ∑[      (  )][      (  )]   

 

   

 

 Keterangan:   

      = kovarian antara sekuritas A dan B 

       = Return sekuritas A pada saat i 

  Rjs = hasil valas j pada kemungkinan ke s 

   (  ) = nilai yang diharapkan dari sekuritas A 

  m = jumlah hasil sekuritas yang mungkin terjadi pada periode tertentu 

               = probabilitas kejadian return ke-i 

5. Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan 

pergerakan bersama relative (relative comovements) antara dua variabel. 
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Dalam konteks diversifikasi, ukuran ini akan menjelaskan sejumlah mana 

return dari suatu sekuritas terkait dengan sekuritas lainnya. Ukuran 

tersebut biasanya dilambangkan dengan (pi,j) dan berjarak (berkorelasi) 

antara +1,0 sampai  dengan -1,0 (Tandelilin,2010:117) 

Jika pi,j = +1,0 berarti korelasi positif sempurna. 

Jika pi,j = -1,0 berarti korelasi negatif sempurna. 

Jika pi,j = 0,0 berarti tidak ada korelasi. 

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengukuran ukuran 

koefisien korelasi dalam konsep diversifikasi, yaitu: 

a. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna (+1,0) 

tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Risiko portofolio 

yang dihasilhan dari penggabungan ini hanya merupakan rata-rata 

tertimbang dari risiko individual  sekuritas yang ada dalam portofolio. 

b. Penggabungan sekuritas yang berkorelasi nol, akan mengurangi risiko 

portofolio secara signifikan, semakin banyak jumlah saham yang tidak  

berkorelasi (0) dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat 

penguranngan risiko yang diperoleh. 

c. Penggabungan dua  buah sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna 

(-1,0) akan menghasilkan risiko kedua sekuritas tersebut. Hal ini 

sejalan dengan prinsip strategi lindung nilai (hedging) terhadap  risiko. 

d. Dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrem tersebut (+1,0;0,0; 

dan -1,0) sangat jarang terjadi.  Sekuritas biasanya akan mempunyai 

korelasi positif terhadap sekuritas lainnya meskipun tidak sempurna 
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(+1). Oleh karena itu, investor tidak  akan bisa meninggalkan sama 

sekali risiko portofolio. Hal  yang  bisa dilakukan adalah mengurangi 

risiko portofolio. 

6. Return Valuta Asing 

Ukuran portofolio efisien tidak terlepas dari unsur return dan 

resiko, oleh sebab itu perhitungan secara matematis diperlukan untuk 

mengukurnya. (Hartono, 2013:206) menyatakan bahwa investor yang 

menginvestasikan dananya dalam suatu portofolio pada periode tertentu, 

maka investor akan menerima pembayaran kas melalui deviden kas dan 

perubahan harga saham yang terjadi  di lantai  bursa, baik berupa capital 

gain (selisih lebih antaraharga  beli dan harga jual) maupun capital loss 

(selisih kurang antara harga beli  dan harga jual).   

Analogi dengan hal tersebut, dalam investasi valuta asing, return  

valuta asing diperoleh dari selisih kurs yang positif artinya harga beli lebih 

rendah daripada harga jual. Return pada periode t (Rt) dihitung dengan 

menggunakan formula: 

    
       
    

 

  

 Keterangan:   

  Ri = Return valuta asing 

  Pt  = harga periode ke t 

  Pt-1  = harga periode ke t-1 
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7. Return Ekspektasi Portofolio 

Adalah rata-rata tertimbang dari return-return ekspektasian tiap-

tiap sekuritas tunggal dalam portofolio. (Hartono,2013:254). 

Rumus untuk menghitung return yang diharapkan dari portofolio 

adalah sebagai berikut: 

 (  )  ∑(    (  ))

 

   

 

 Keterangan:  

  E(Rp) = return ekspektasian dari portofolio 

     = porsi dari sekuritas i terhadap seluruh sekuritas di  

      Portofolio, 

   (  ) = return ekspektasian dari sekuritas ke-i, 

  N = jumlah dari sekuritas tunggal, 

8. Risiko Portofolio 

 Return ekspektasi dan risiko mempunyai hubungan yang positif, 

semakin besar resiko suatu sekuritas, semakin besar return yang 

diharapkan, sebaliknya juga benar, semakin kecil yang diharapkan, 

semakin kecil resiko yang harus di tanggung. Hubungan positif ini hanya 

berlaku untuk return ekspektasi atau return yang belum terjadi. Untuk 

pasar yang tidak rasional, kadang return realisasi yang tinggi tidak mesti 

mempunyai  risiko yang tinggi, bahkan keadaan sebaliknya bisa terjadi, 

yaitu return realisasi yang tinggi mempunyai risiko yang kecil. 
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Risiko timbul karena danya kondisi yang tidak pasti di waktu yang 

akan datang. Penngidentifikasian akan ketidakpastian ini akan jauh lebih 

rumit daripada Penngidentifikasian hasil yang diharapkan. Secara statistik 

tingkat risiko ini dapat diwakili oleh ukuran penyimpangan atau ukuran 

penyebaran data. Dua ukuran penyebaran yaitu nilai varians dan deviasi 

standar. Varians maupun deviasi standar merupakan ukuran besar 

penyebaran data variabel random dari nilai rata-ratanya. Semakin besar 

penyebaran distribusi return suatu investasi, semakin tinggi tingkat risiko 

investasi tersebut. 

Untuk menghitung varians maupun deviasi standar (merupakan 

akar kuadrat varians), secara sistematis rumus untuk menghitung varians 

maupun deviasi standar sebagai berikut (Tandelilin, 2010:109): 

    ∑(     (  )
 
    

 

   

 

Keterangan:   

  σ
2
 = varian return investasi 

  E(R) = return harapan dari suatu sekuritas 

     = return ke-i yang mungkin terjadi 

      = probabilitas kejadian return ke-i  

 Dalam  risiko menunjukkan variasi yang potensial di sekitar hasil 

yang diharapkan dan ditunjukkan oleh deviasi standar yang 

mengambarkan tingkat dispersi atau penyebaran dari suatu distribusi 

probabilitas di sekitar expect return value-nya.  
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Setelah mengetahui expect return portofolio, resiko portofolio 

dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut (Hartono, 2013:274) 

     ∑  
   

  ∑∑          

 

   

 

   

 

   

 

 Dimana     adalah varian portofolio,    dan    adalah proporsi 

danan yang diinvestasikan oleh valas i dan valas j. Sedangkan σij adalah 

kovarian valas i dan valas j.  

Berdasarkan permasalahan diatas dapatdisimpulkan bahwa risiko 

portofolio akan dipengaruhi oleh: 

a. Risiko valas individual. 

b. Proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing valas. 

c. Kovarian antar valas dalam portofolio . 

d. Nilai koefisien korelasi antar valas tersebut. 

Berdasarkkan jumlah valas yang akan dijadikan portofolio sangat 

menenentukan dalam pengukuran risiko, semakin banyak jumlah valas 

dalam portofolio, maka kontribusi rata-rata varian terhadap varian 

portofolio akan semakin kecil (mendekati nol), sehingga varian portofolio 

akan mendekati rata-rata kovarian . konsep tersebut sejalan dengann law 

op large number dalam statistik, yang menyatakan bahwa semakin besar 

ukuran sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati 

nilai yang diharapkan dari populasi. 
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9. Evaluasi Kinerja Portofolio 

Dalam tahap evaluasi, pemodal melakukan penilaian terhadap 

kinerja (performance) portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan 

yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. tidaklah benar jika 

portofolio yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi mesti lebih baik 

dari portofolio lainnya. 

Menurut Husnan (2003:45), Kerja besar dikerahkan untuk 

pembentukan portofolio. Teori portofolio menyatakan bahwa risiko dan 

pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia 

kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukkan 

portofolio. Dalam bentuk dasarnya, teori portofolio dimulai dengan asumsi 

bahwa tingkat pengembalian atas efek dimasa depan dapat diestimasi dan 

kemudian menentukan risiko dengan variasi distribusi pengembalian. 

Asumsi tertentu teori portofolio menghasilkan hubungan linear antara 

risiko dan pengembalian. 

Teori portofolio mengasumsikan bahwa investor yang rasional 

menolak untuk meningkatkan risiko tanpa disertai peningkatan 

pengembalian yang diharapkan. Hubungan antara risiko yang diterima dan 

pengembalian yang diharapkan merupakan dasar bagi keputusan pinjaman 

dan investasi modern. Makin besar risiko atas investasi atau pinjaman, 

makin besar tingkat pengembalian yang diinginkan untuk menutup risiko 

tersebut. 
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10. Valuta Asing 

Pasar uang dan pasar modal di Indonesia kini telah didenominasi 

oleh mata uang lokal (Rupiah) dan mata uang asing (valuta asing). Valuta 

Asing (valas) atau foreign exchange (forex) itu sendiri memiliki beberapa 

definisi yang disajikan oleh beberapa ahli, yaitu: 

a. Menurut Joesoef (2008:4), valuta asing adalah mata uang asing 

atau alat pembayaran luar negeri. 

b. Menurut Beams, Anthony, Clement dan Lowensohn (2009:492), 

valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. 

Melihat pendapat yang diungkapkan Joesoef dan Beams, dapat 

disimpulkan bahwa valuta asing merupakan pertukaran mata uang suatu 

negara terhadap negara lainnya. Dengan adanya perbandingan nilai antara 

mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang 

menimbulkan suatu nilai, dapat disebut kurs valuta asing (foreign 

exchange rate ). 

11. Bentuk Perdagangan Valuta Asing 

Menurut (Latumaerissa, 2011:399) di dalam transaksi valuta asing 

terdapat beberapa bentuk transaksi yang sering terjadi. Bentuk 

perdagangan atas foreign exchange terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: 

a. Spot exchange, adalah transaksi yang hari penyerahan valuta dua hari 

kerja setelah tanggal valuta. 

b. Forward exchange, transaksi pengiriman mata uang dilakukan pada 

suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang, kurs ditentukan pada 
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saat kontrak disetujui. Jatuh tempo kontrak forward biasanya satu, 

dua, tiga, atau enam bulan. 

c. Swap, adalah pertukkaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan 

penjualan kembali secara berjangka atau sebaliknya. 

Adapun  pihak-pihak partisipan/peserta yang aktif melakukan 

transaksi pada pasar valuta asing di atas terdiri dari lima kategori 

partisipan, yaitu (Latumaerissa, 2011:396): 

1) Pemerintah 

Untuk membeli valas dalam rangka pembayaran bunga dan 

pelunasan cicilan utang, pemerintah dari berbagai negara 

adakalanya mengambil peran sebagai peserta dalam pasar valas, 

tanpa melalui bank sentralnya. 

2) Bank sentral 

Selain keutuhan transaksi pemerintah dan nasabahnya, bank 

sentran suatu negara juga sering terlibat transaksi dalam pasar 

valas, dalam bentuk intervensi guna menstabilkan nilai tukar mata 

uang domestinya. 

3) Bank Internasional 

Peserta yang paling besar dalam pasar valas, berassal dari 

bank-bank internasional, kelompok ini dapat di katagorikan 

sebagai berikut. 

a) Trading bank 
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Bank-bank Internasional yang besar umumnya aktif di pasar 

valas dan pasar uang. Mereka melakukan transaksi bisa untuk 

nasabahnya atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Bentuk 

transaksi yang mereka lakukan dapat berupa transaksi spot 

ataupun forward. 

b) Commercial Bank 

Banyak bank umum yang aktif di pasar valas, tujuannya 

semata-mata hanya untuk mengamankan posisinya dalam 

kebutuhan transaksi komersial seperti transfer uang, kegiatan 

ekspor-impor, serta kegiatan lainnya yang dilakukan para 

nasabahnya. 

4) Lembaga keuangan lainnya 

Lembaga-lembaga diskonto, broker, perusahaan-

perusahaan komoditas, dan perusahaan asuransi juga merupakan 

pesertavalas. Aktivitas ini secara internasional mengakibatkan 

timbulnya exposure dalab berbagai valas. Broker tidak melakukan 

perdagangan valas asing untuk keperluan pribadi, tetapi berfungsi 

untuk mempertemukan penjual dengan pembeli. 

5) Nasabah besar dan kecil 

Yaitu nasabah besar dapat disebut konglomerat dari suatu 

negara tertentu. Keterlibatan nasabah besar ini mempunyai 

berbagai tujuan yaitu untuk transaksi atau kepentingan hedging. 

Disamping nasabah besar ada nasabah kecil yang terlibat dalam 
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pasar valas seperti: perusahaan ekspor-impor, yayasan-yayasan, 

dan perorangan.  

12. Sistem Kurs Valuta Asing 

Di setiap negara memiliki suatu sistem kurs valuta asing yang 

biasanya ditentukan oleh kebijakan yang dianut oleh pemerintah di 

masing-masing negara. (Beams, Anthony, Clement dan Lowensohn, 

2009:460). Dari pendapat tersebut menyatakan bahwa terdapat tiga sistem 

kurs valuta asing yang dipakai suatu negara, yaitu: 

a. Sistem kurs bebas (floating), dalam sistem ini tidak ada campur 

tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs. Nilai tukar kurs 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. 

b. Sistem kurs tetap (fixed), dalam sistem ini pemerintah atau bank 

sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam 

pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika 

nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan. 

c. Sistem kurs terkontrol atau terkendali (controlled), dalam sistem ini 

pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai 

kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan 

valuta asing yang tersedia. Warga negara tidak bebas untuk campur 

tangan dalam transaksi valuta asing. Capital inflows dan ekspor 

barang-barang menyebabkan tersedianya valuta asing. 
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13. Jenis Perubahan Nilai Kurs Valuta Asing 

Dalam melakukan transaksi valuta asing, nilai kurs mengalami 

perubahan setiap saat. Perubahan nilai kurs valuta asing umumnya berupa: 

a. Apresiasi atau depresiasi 

Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang 

asing yang sepenuhnya tergantung pada kekuatan pasar (permintaan 

dan penawaran valuta asing) baik dalam negeri maupun luar negeri. 

b. Devaluasi atau revaluasi 

Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang 

asing dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. 

Perubahan nilai kurs yang biasa terjadi sehari-hari (depresiasi) 

hampir sama dengan devaluasi, akan tetapi devaluasi adalah penurunan 

nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang dinyatakan 

secara resmi oleh pemerintah, dilakukan secara mendadak, dan ada 

perbedaan selisih kurs yang besar antara sebelum dan sesudah devaluasi. 

Hal ini berlaku juga untuk apresiasi dan revaluasi. 

Perubahan rate mata uang asing memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai (value) perusahaan khususnya pada perusahaan yang 

memiliki intensitas internasional. Pengaruh signifikan terjadi ketika 

perusahaan melakukan transaksi dengan mata uang asing, misalnya 

meminjam hutang dengan Dollar Amerika Serikat (USD). Ketika 

perusahaan akan membayar hutang serta bunga pinjaman, perusahaan 

harus mentranslasi mata uang fungsional ke mata uang USD dan 
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mengakibatkan selisih kurs. Selisih kurs yang terjadi bisa menjadi 

keuntungan (gains) atau kerugian (losses) bagi perusahaan. Gains or 

losses ini akan muncul pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan 

yang akan menambah atau mengurangi laba perusahaan. Perusahaan yang 

tidak dapat mengantisipasi kerugian akibat dari nilai tukar mata uang asing 

dapat mengalami kebangkrutan. (Tan, Lee; 2009:320). 

14. Transaksi Dalam Valuta Asing 

Transaksi dalam valuta asing sering terjadi di Indonesia dimana 

terdapat mata uang asing yang digunakan disetiap kejadian atau peristiwa 

ekonomi khususnya di dalam perusahaan. Terdapat beberapa definisi 

mengenai transaksi dalam valuta asing, yaitu: 

a. Latumaerissa (2011:395),  

transaksi mata uang yang diperdagangkan terhadap mata uang yang 

lain. 

b. Menuurut Ross, Westerfield, Jordan (2009:401)  

ada dua jenis dasar transaksi valuta asing: 

a) Perdagangan spot 

Adalah perjanjian utuk menukarkan mata uang “pada saat itu 

(on the spot),” yang arti sebenarnya adalah transaksi akan di 

selesaikan dalam dua hari bisnis. 
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b) Perdagangan forword 

Adalah  perjanjian untuk menukarkan matauang pada  suatu 

waktu di masa yang akan datang. Nilai tukar yang akan 

digunakan, disetujui hari ini.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka transaksi dalam mata 

uang asing adalah transaksi yang terjadi dengan menggunakan dua/lebih 

mata uang yang berbeda, dan memerlukan penyelesaian juga dalam mata 

uang yang berbeda pula.  

15. Selisih Kurs Valuta Asing 

  Transaksi yang menggunakan valuta asing membutuhkan nilai 

tukar atau kurs sebagai dasar perhitungan konversi ke mata uang 

fungsional perusahaan. Terdapat beberapa definisi mengenai nilai tukar 

tersebut, yaitu: 

a. Menurut Ross, Westerfield, Jordan (2009:397) 

Nilai tukar adalah harga dari mata uang satu negara yang 

diekspresikan dalam mata uang negara lain. 

b. Menurut Beams, Anthony, Clement dan Lowensohn (2009:459),  

Nilai tukar adalah rasio antara unit satu mata uang dan jumlah mata 

uang lain, yan dapat ditukar pada waktu tertentu. 

 Dapat disimpulkan bahwa kurs valuta asing adalah rasio nilai 

pertukaran dua mata uang yaitu dari mata uang suatu negara terhadap mata 

uang negara lainnya. 
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C. Kerangka Berpikir 

 Dalam penelitian ini keputusan investasi dengan hasil portofolio 

optimal yang memberikan tingkat pengembalian tertinggi dengan resiko 

tertentu dan portofolio optimal yang  memberikan tingkat resiko terendah 

dengan tingkat pengembalian tertentu. Adapun kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka pikir di atas 16 valuta asing yang terdaftar valuta asing 

Bank Indonesia, selanjutnya peneliti mencari dan mengolah data kurs tenggah 

mingguan, setelah itu peneliti memilih valuta asing yang akan dijadikan 

Keputusan Investasi Valuta  Asing 

16 valuta asing yang terdaftar di uang kertas asing Bank Indonesia 

Kurs tengah Mingguan 

1 Oktober 2012 - 29 November 2013 

Pengukuran Pengembalian (return) dan Resiko dari Portofolio 

Pembentukan Portofolio 

Portofolio Efisien 

Portofolio Optimal 
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anggota portofolio, kemudian penliti menyusun portofolio dengan pengukuran 

tingkat pengembalian valuta asing, pengembalian yang diharapkan, risiko 

valuta asing, kovarian valuta asing, koefisien korelasi antar valuta asing, 

penentuan proporsi dana dan tingkat pengembalian dan risiko dari portofolio, 

sehingga ditemukan portofolio yang memberikan return maksimal bagi 

investor dengan tingkat risiko tertentu dan portofolio yang menawarkan risiko 

terendah dengan tingkat return tertentu yaitu portofolio efisien.  

Dalam portofolio efisien peneliti menentukan portofolio optimal sesui 

dengan preferensi investor yaitu dari sekian banyak yang ada pada portofolio 

efisien. Portofolio yang dapat memberikan tingkat pengembalian tertinggi 

dengan risiko tertentu dan portofolio optimal yang  memberikan tingkat risiko 

terendah dengan tingkat pengembalian tertentu, yang akan dipilih untuk 

keputusan investasi pada pasar valuta asing. 


