
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Kajian untuk penelitian pertama mengacu pada hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Chimky pada tahun 2007 dengan  judul ”Analisis 

Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Index Tunggal (Studi Pada 

Saham-Saham Jakarta Islamic Index Periode 2004 – 2006)”. Kesimpulan 

dari penelitian tersebut yaitu bahwa jumlah emiten yang membentuk 

portofolio optimal sebanyak 2 saham. Saham yang masuk dalam portofolio 

optimal yaitu pada saham ANTM dan UNTR. 

Sekuritas yang masuk dalam portofolio optimal sebanyak 2 sekuritas 

yang mempunyai nilai ERB masing-masing sebesar 0,0082% dan 0,0093%. 

Proporsi dana tertinggi oleh saham ANTM sebesar 0,022% dan terendah oleh 

saham UNTR sebesar 0,013%. Besar tingkat pengembalian yang diharapkan 

dan risiko saham dari sekuritas yang masuk dalam portofolio optimal. E(Ri)  

untuk ANTM sebesar 0,0543% dengan risiko sebesar 232,455% dan E(Ri) 

untuk UNTR sebesar 0,0534% dengan risiko sebesar 682,594%. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Wahyuni pada tahun 2006 dengan 

judul “Penerapan Model Indeks Tunggal Untuk membentuk Portofolio 

Optimal Pada Saham Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 

2004-Juli 2005”. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa jumlah 



emiten yang membentuk portofolio optimal sebanyak 11 saham yaitu: 

GGRM,  DNKS, TINS, MPPA, UNTR, SMCB, HMSP, BBCA, KIJA, 

LMAS, RMBA. 

Proporsi dana pada saham GGRM sebesar 11,523%,  proporsi dana 

pada saham DNKS sebesar 7,578%, proporsi dana pada saham TINS sebesar 

15,651%, proporsi dana pada saham MPPA sebesar 6,189%,  proporsi dana 

pada saham UNTR sebesar 9,332%, proporsi dana pada saham SMCB 

sebesar 7,691%, proporsi dana pada saham HMSP sebesar 11,937%,  proporsi 

dana pada saham BBCA sebesar 14,722%,  proporsi dana pada saham KIJA 

sebesar 4,063%, proporsi dana pada saham LMAS sebesar 3,117% dan  

proporsi dana pada saham RMBA sebesar 8,195%.  

Proporsi dana tertinggi oleh saham TINS sebesar 15,651% dan terendah 

oleh saham LMAS sebesar 3,117%. Besar tingkat pengembalian (return) 

saham dari sekuritas yang membentuk potofolio optimal sebesar 0,0103% 

dengan risiko sebesar 0,00059%. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Investasi Pada Saham 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada 

saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang 

(Halim, 2005:4). Investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk 



digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu 

(Jogiyanto, 2000:5). Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

investasi merupakan penanaman sejumlah dana pada saat sekarang baik 

dalam aset riil maupun finansial dengan harapan akan memperoleh 

pengembalian sesuai dengan yang diharapkan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan bentuk asetnya, investasi dapat diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu (Halim, 2003:2): 

a) Investasi pada financial assets yaitu investasi yang dilakukan di pasar 

uang misalnya commercial papper, surat berharga di pasar uang, dan lain 

sebagainya, atau dilakukan dipasar modal seperti saham, obligasi, waran, 

opsi, dan lainnya. 

b) Investasi pada real assets yaitu investasi dalam bentuk pembelian assets 

produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan 

perkebunan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan jenisnya, investasi dikategorikan ke dalam dua bentuk, 

yaitu (Jogiyanto, 2000:7): 

a) Investasi langsung, yaitu investasi yang dapat dilakukan oleh seorang 

investor dengan pembelian langsung aktiva keuangan dari suatu 

perusahaan yang diperjualbelikan atau yang tidak diperjualbelikan. 



b) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan oleh seorang  

investor melalui pembelian saham dari perusahaan investasi yang 

mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain. 

 
2. Return Investasi 

Return merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Return ini 

dibedakan menjadi dua yaitu (Jogiyanto, 2003:109): 

1) Retun Realisasi (realized return) 

Retun Realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return 

dihitung berdasarkan data historis, return realisasi penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur dari perusahaan. Return historis 

ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected 

return) dan risiko dimasa yang akan datang. 

Perhitungan return realized  ini menggunakan return total. Return 

total merupakan keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode 

tertentu. Return realisasi dapat dirumuskan sebagai berikut (Jogiyanto, 

2003:109): 
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Keterangan: 

 Ri : return saham, 

 Pt : harga saham pada saat t, 

Pt-1 : harga saham pada saat t-1. 



2) Return Ekspektasi (expected return) 

Return Ekspektasi merupakan return yang diharapkan dari investor 

dimasa yang akan datang. Perhitungan return ekspektasi dapat dilakukan 

dengan dua analisis, yaitu (Jogiyanto, 2003:126): 

a) Pendekatan Peramalan 

Perhitungan pendekatan peramalan menggunakan pemisahan 

untuk masa depan, yaitu kondisi yang diduga dan probabilitas yang 

diperkirakan terjadi sebagai berikut: 

E(Ri) = ∑
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n
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 Keterangan: 

 E(Ri) : return ekspektasi suatu aktiva atau sekuritas ke- i, 

 Rij  : hasil masa depan ke j untuk sekuritas ke- i, 

 Pj  : probabilitas hasil masa depan ke- j, 

 n  : jumlah dari hasil masa depan. 

b) Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan return actual yang telah terjadi 

di masa lalu yang merupakan rata-rata return yang telah terjadi 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

E(Ri)  : expected return saham i,  

Rit  : return saham i pada hari ke- t,  

N   : periode waktu atau jumlah hari observasi. 

 
3. Risiko Investasi 

Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat 

pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual (actual 

return). Semakin besar tingkat perbedaannya berarti semakin besar pula 

tingkat risikonya. Risiko dapat dibedakan menjadi dua yaitu (Halim, 

2003:39): 

1) Risiko Sistematis βi (systematic risk) 

Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan 

dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi 

oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara 

keseluruhan. Risiko ini disebabkan oleh faktor-faktor yang serentak 

mempengaruhi harga saham di pasar modal, misalnya perubahan dalam 

kondisi perekonomian, iklim, politik, peraturan perpajakan, kebijakan 

pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga sifatnya umum dan berlaku 

bagi semua saham dalam bursa saham yang bersangkutan. Risiko ini juga 

disebut undiversifiablerisk. 

(Husnan, 2000:108), menjelaskan bagaimana cara mengestimasi 

beta, beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang 



menggunakan data historis. Data historis adalah untuk menghitung beta 

waktu lalu dipergunakan sebagai taksiran beta yang akan datang. Beta 

sekuritas individual cenderung mempunyai koefisien determinasi (dalam 

bentuk kuadrat dari koefisien korelasi) yang lebih rendah dari beta 

portofolio. 

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi perubahan nilai Ri 

yang bisa dijelaskan oleh Rm, dengan demikian semakin besar koefisien 

determinasi semakin akurat estimasi beta. Husnan (2000:108) 

merumuskan beta sekuritas sebagai berikut: 
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Keterangan: 

βi : beta sekuritas, 

σm : kovarian return antara sekuritas ke i dengan return pasar, 

σm
2 : varian return pasar. 

2)  Risiko Tidak Sistematis σei
2 (unsystematic risk)  

 Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan 

dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu 

perusahaan atau industri tertentu. Fluktuasi risiko ini besarnya berbeda-

beda antara satu saham dengan saham yang lain. Karena perbedaan 

itulah maka masing-masing saham memiliki tingkat sensitivitas yang 

berbeda terhadap setiap perubahan pasar. Misalnya faktor struktur 



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

sebagainya. Risiko ini juga disebut diversifiable risk. 

 Risiko tidak sistematis diukur dengan varian residu atau 

abnormal return (ei). Nilai realisasi merupakan nilai yang sudah pasti 

tidak mengandung kesalahan pengukuran sebaliknya nilai ekspektasi 

merupakan harapan yang belum terjadi yang masih mengandung 

ketidakpastian. Perbedaan nilai ekspektasi dengan nilai realisasi yang 

merupakan kesalahan residu (ei). (Jogiyanto, 2003:238) merumuskan 

risiko tidak sistematis sebagai berikut: 

σei
2 = σi

2-βi
2.σm

2 

Keterangan: 

σei
2 : risiko tidak sistematis, 

σi
2 : varian residu, 

βi
2 : beta saham, 

σm
2 : varian pasar. 

 
4. Teori Portofolio  

Portofolio sebagai kombinasi atau gabungan beberapa asset, baik 

berupa asset keuangan maupun asset riil. Tingkat keuntungan yang 

diharapkan dari suatu portofolio tidak lain merupakan rata-rata tertimbang 

dari tingkat keuntungan yang diharapkan masing-masing saham yang 

membentuk portofolio tersebut. 



Investor dapat menentukan kombinasi efek-efek untuk membentuk 

portofolio, baik yang efisien maupun yang tidak efisien. Suatu portofolio 

dapat dikatakan efisien apabila memenuhi dua kriteria yaitu (Halim, 

2005:54): 

a. Memberikan ER terbesar dengan risiko yang sama. 

b. Memberikan risiko terkecil dengan ER yang sama. 

Semua portofolio yang terletak pada efficient frontier merupakan 

portofolio yang efisien sehingga tidak dapat dikatakan portofolio mana 

yang optimal. Sedangkan untuk membentuk portofolio yang optimal kita 

harus menawarkan return yang diharapkan dan risiko yang sesuai dengan 

prevensinya (Halim, 2002:59). 

5. Pembentukan Portofolio Efisien dan Optimal 

Pembentukan portofolio yang efisien, perlu dibuat beberapa asumsi 

mengenai perilaku investor dalam membuat keputusan investasi. Asumsi 

yang wajar adalah investor cenderung menghindari risiko (risk adverse). 

Investor penghindar risiko adalah investor yang jika dihadapkan pada dua 

investasi dengan penghambatan diharapkan yang sama dan risiko yang 

berbeda, maka ia akan memilih investasi dengan tingkat risiko yang lebih 

rendah. Jika seorang investor memiliki beberapa pilihan portofolio yang 

efisien, maka portofolio yang paling optimal-lah yang akan dipilihnya 

(Fabozzi, 2001:63). 



 Dalam pendekatan Markowits, pemilihan portofolio investor 

didasarkan bahwa preferensi investor hanya berdasar pada return dan 

risiko masing-masing portofolio. Dalam model Markowitz dikenal dengan 

konsep portofolio efisien dan portofolio optimal untuk masing-masing 

investor. Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan return 

ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sama atau portofolio yang 

mengandung risiko terkecil dengan tingkat ekpektasi yang sama. 

Portofolio optimal adalah potofolio yang memberikan hasil kombinasi 

return tertinggi dengan risiko terendah. 

Sekumpulan portofolio yang efisien tersebut akan membentuk suatu 

yang menggambarkan titik portofolio yang efisien. Investor dapat memilih 

salah satu titik dalam garis portofolio efisien tersebut yang disesuaikan 

dengan pereferensi investor terhadap return dan resiko. Pilihan investor 

berkaitan dengan portofolio tersebut disebut sebagai portofolio yang 

optimal bagi seorang investor. Sehingga, portofolio optimal investor 

adalah portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang 

terdapat pada portofolio yang efisien. 

 Pemilihan portofolio yang optimal berdasarkan preferensi investor 

terhadap return dan resiko yang ditunjukkan melalui suatu kurva 

indefferen yang bersinggungan dengan garis portofolio yang efisien. 

Portofolio efisien, kurva indeferen, dan portofolio optimal dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Portofolio Optimal dan Efisien (Tandelilin, 2001: 78) 
 

 Salah satu titik kombinasi portofolio yang dipilih dari garis BCDE 

disebut portofolio optimal. Pemilihan portofolio optimal ditentukan oleh 

preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko. Preferensi 

investor ditunjukkan melalui kurva indeferen (U1 dan U2). Dalam gambar 

2.1. terlihat bahwa kurva indeferen investor bertemu dengan permukaan 

portofolio pada garis D. Hal ini berarti bahwa Portofolio yang optimal bagi 

investor tersebut adalah portofolio D, karena portofolio D menawarkan 

return yang diharapkan dan risiko yang sesuai dengan preferensi investor 

tersebut. 

 Semua titik-titik portofolio yang terdapat dalam garis efisien 

mempunyai kedudukan sama antara satu dengan yang lainnya. Artinya, 

tidak ada titik-titik portofolio di sepanjang garis efisien mendominasi titik 

portofolio yan lainnya yang sama-sama terletak pada garis efisien. Dalam 

hal ini, model Markowits tidak memasukkan isu bahwa investor boleh 

meminjam dana untuk membiayai portofolio pada aset berisiko. 



 Model ini juga belum mengakomodasikan kemungkinan investasi 

pada aset bebas risiko. Dalam kenyataanya, investor akan 

mengestimasikan input yang berbeda dalam model Markowitz sehingga 

garis permukaan efisien antar investor dimungkinkan akan berbeda satu 

dengan yang lainnya. 

6. Portofolio Optimal Berdasarkan Model Indeks Tunggal  

Model indeks tunggal yang dikembangkan oleh William Sharpe pada 

tahun 1963 ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di 

model markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang 

dibutuhkan didalam perhitungan model Markowitz (Jogiyanto, 2003:231). 

Model indeks tunggal juga dapat digunakan untuk menghitung return 

ekspektasi dan risiko portofolio. 

Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat 

mudah jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan 

apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan kedalam portofolio optimal 

tersebut. Angka tersebut adalah dengan membandingkan antara Excess 

Return to Beta (ERB) dengan tingkat pembatas saham tertentu. Rumusnya 

adalah (Jogiyanto, 2003: 253-255).
  

( )
i

i
i

RbrRE
ERB

β
−

=  

Keterangan: 

ERBi : excess  return to beta sekuritas ke- i,  



E(Ri) : return ekspektasi berdasarkan model indeks tunggal untuk 

sekuritas ke-i,  

Rbr : return aktiva bebas risiko, 

iβ   : beta sekuritas ke-i.  

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 diperlukan sebuah titik pembatas (cut off point) yang 

menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tertinggi. Besarnya 

titik pembatas ini dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Mengurutkan sekuritas-sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke 

nilai ERB terkecil. 

2) Menghitung nilai Ai dn Bi untuk masing-masing sekuritas ke-i sebagai 

berikut: 
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Keterangan : 

2
eiσ  : varian dari kesalahan residu sekuritas ke-i yang juga 

merupakan risiko tidak sistematik. 

 



3) Menghitung Ci (cut off rate) dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

∑
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Berdasarkan hasil subtitusi langkah kedua dan ketiga didapat 

persamaan sebagai berikut : 
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Keterangan: 

E(Ri) : return ekspektasi sekuritas ke-i, 

2
ejσ   : jumlah varian dari saham i, 

2
Mσ  : varian pasar, 

jβ   : jumlah beta saham, 

R BR   : return aktiva bebas risiko, 

Ci  : cut off rate, 

2jβ   : jumlah kuadrat beta saham. 

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 dari nilai Ci.  



Sekuritas-sekuritas yang mempunyai ERB lebih kecil dari nilai Ci tidak 

diikutsertakan dalam pembentukan portofolio optimal. 

Penentuan besarnya proporsi masing-masing sekuritas dalam 

portofolio optimal menurut (Jogiyanto, 2003:258) dapat dihitung 

dengan rumus: 

Wi = 
∑
=

k

j
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 Dan  Xi = 2ei
i

σ
β
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Keterangan: 

Xi  : proporsi sekuritas ke-i, 

k  : jumlah sekuritas di portofolio optimal, 

βi  : beta sekuritas ke-i, 

σei
2 : varian dari kesalahan residu sekuritas ke-i, 

ERBi : excess return to beta sekuritas ke-i, 

C*  : nilai cut off point yang merupakan nilai Ci terbesar. 

 
7. Analisis Portofolio Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal 

 Model Indeks tunggal dapat digunakan sebagai input analisis 

portofolio, selain itu juga indeks tunggal dapat digunakan secara langsung 

menganalisis portofolio. Analisis portofolio ini ada dua yaitu: Return 

Ekspekstasi Portofolio E(Rp) dan Risiko Portofolio (α2
p). 

 



a) Return Ekspekstasi Portofolio E(Rp) 

 Return Ekspekstasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari 

return ekspektasi individual sekuritas. Model indeks tunggal 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1) Beta dari Portofolio (βp) merupakan rata-rata tertimbang dari beta 

masing-masing sekuritas (Bi) 

βp = ∑wi.βi 

Keterangan: 

βp : beta portofolio, 

βi : beta individual sekuritas ke-i, 

wi : proporsi sekuritas ke-i. 

2) Alpha dari portofolio (αp) merupakan rat-rata tertimbang dari alpha 

masing-masing sekuritas (αi) 

αp= ∑wi.αi 

  Return ekspektasi portofolio menjadi: 

E(Rp)  = αp + βp. E(RM) (Jogiyanto, 2000:219) 

Keterangan: 

E(Rp) : expected return portofolio,  



αp  :  rata-rata tertimbang dari alpha tiap sekuritas,  

βp   : rata-rata tertimbang dari beta tiap sekuritas,  

E(Rm ) : expected return pasar. 

b) Risiko Portofolio (α2
p) 

Risiko portofolio dapat dihitung dengan menentukan besarnya 

varians dari portofolio. Varian dari suatu sekuritas yang dihitung 

berdasarkan model indeks tunggal dapat diuraikan sebagai berikut: 

α i2= βi2.αm
2+σei

2 

 Varians dari portofolio dapat dihitung dengan rumus: 
 

α p2= βp2.αm
2+ (∑nwi.σei)2 

      i=1  
Keterangan: 

α p2  : varians portofolio,  

βp2.αm
2 : risiko yang berhubungan dengan pasar,  

∑nwi2.σei
2 : rata-rata tertimbang dari risiko unik masing- masing 

perusahaan. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dan teori yang 

dibahas, maka dapat disusun kerangka pikir yang menggambarkan tentang 

analisis pembentukan portofolio optimal. Peneliti dalam hal ini 

mengungkapkan bagaimana proses, logika atau rasionalitas kemungkinan 



Investor 

Return Risk 

Analisis portofolio optimal 
dengan menggunakan model 

indeks tunggal. 

Pasar modal dan 
investasi 

Diversifikasi dan variable yang 
mempengaruhi pembentukan 

portofolio optimal 

Saham-saham  portofolio optimal 
dengan nilai ERBi> Ci  

Saham-saham Indeks 
Kompas 100 

terjadinya portofolio saham yang optimal pada saham-saham anggota indeks 

kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.  

Seorang investor yang rasional dalam menentukan keputusan investasi 

pasti akan memilih berinvestasi pada saham portofolio optimal karena saham 

ini mempunyai tingkat risiko rendah dengan tingkat pengembalian tertentu. 

Skematik kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian 



Berdasarkan Gambar 2.2. maka hasil perhitungan yang didapat dengan 

menggunakan model indeks tunggal akan menghasilkan saham portofolio 

optimal yang mempunyai nilai ERB lebih besar dari nilai Ci yang nantinya 

dapat digunakan investor sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya akan 

melakukan investasi pada saham tersebut atau tidak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


