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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada tiga penelitian terdahulu yatu oleh, Kewal

(3013), Wahyuningrum (2010), Wijaya (2016). Pertama adalah penelitian Kewal 

(2013) tentang pembentukan portfolio optimal saham-saham pada periode bullish 

di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah tahun  2009 s/d 2011, dari 21 saham terdapat 4 saham 

yang memenuhi kriteria pembentukan portofolio optimal. Saham yang memenuhi 

kriteria portofolio optimal beserta proporsi dana masing-masing, yaitu ASRI 

(48,72%), INDF (28,24%), BBNI (16,32%), BKSL (6,71%).  

Penelitian yang kedua dari Wahyuningrum (2010) tentang pemilihan dan 

pembentukan portofolio saham LQ45 yang optimal (Studi Kasus Di BEI) periode 

Februari 2008 s/d Juli 2008, dari 45 saham yang termasuk kedalam saham LQ45 

di BEI, 6 saham yang memenuhi kreteria pembentukan saham optimal, yaitu 

TRUM, BUMI, TINS, BNBR, BBNI, ELTY, degan proposi portofolio optimal 

mempunyai tingkat pengembalian sebesar 14,6% dan risiko sebesar 1,6%, 

sedangkan portofolio yang tidak optimal mempunyai tingkat pengembalian hanya 

sebesar 7,8% dan risiko 0,13%.  

Penelitian yang ketiga dari Wijaya (2016) tentang analisis pembentukan 

portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal (studi pada saham indeks 

bisnis 27 yang listing di BEI tahun 2013-2015, dari 16 saham yang masuk 



10 

 

 

 

kedalam sampel penelitian, 3 saham yang termasuk saham optimal, yaitu BSDE 

(27,96%), BBRI (54,16%) dan BBCA (17,88%).  

Persamaan ketiga penelitian tersebut yaitu sama-sama menganalisis dan 

penilaian kinerja portofolio optimal saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI), namun juga ada perbedaan antara ketiga penelitian tersebut. 

Penelitian pertama menganalisis pembentukan portofolio pada periode 2009 s/d 

2011, penelitian kedua pada periode Februari 2008 s/d Juli 2008, dan penelitian 

ketiga pada periode 2013 s/d 2015.  

 

B. Tinjauan Teori  

Landasan teori sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang 

diungkapkan dalam usulan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar para peneliti 

mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar dalam mengembangkan variabel-

variabel yang akan diteliti. Adapun variabel-variabel yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.   Investasi  

Investasi menurut Tandelilin (2001:03) adalah komitmen atas sejumlah dana 

atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan dimasa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham 

saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau 

sejumlah deviden dimasa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko 

yang terkait dengan investasi tersebut. 
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2. Dasar Keputusan Investasi  

 Menurut Tandelilin (2001:06) dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat 

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

Berikut ini akan dibahas masing-masing dasar keputusan investasi tersebut. 

a. Return  

Alasan utama orang berinvestasi adalah memperoleh keuntungan 

yakni disebut return. Return dalam konteks ini perlu dibedakan antara 

return yang diharapkan (expected return) dan return yang terjadi 

(realized return). Return yang diharapkan merupakan tingkat return yang 

diantisipasi investor dimasa yang akan datang, sedangkan return yang 

terjadi atau return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh 

investor pada masa lalu. Perbedaan antara return yang diharapkan 

dengan return yang benar-benar diterima merupakan risiko yang harus 

selalu dipertimbangkan dalam proses investasi.  

b. Risiko  

Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-

tingginya dari investasi yang dilakukannya, tetapi ada hal penting yang 

harus dipertimbangkannya, yaitu berapa risiko yang harus ditanggung 

dari investor tersebut. Umumnya semakin besar risiko, maka semakin 

besar pula tingkat return yang diharapkan.  

Investor yang rasional tentunya tidak menyukai sikap enggan 

terhadap risiko atau ketidakpastian. Investor yang mempunyai sikap 

enggan terhadap risiko disebut sebagai risk-averse investor. Sikap 
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investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada prefensi 

investor tersebut.  

c. Hubungan Tingkat Risiko dan Return yang Diharapkan  

Hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan 

hubungan yang bersifat searah dan linier. Artinya semakin besar risiko 

suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset 

tersebut, demikian sebaliknya. 

3. Portofolio  

Proses keputusan investasi terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan 

terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Menurut 

Tandelilin (2001:08), tahap-tahap keputusan investasi adalah sebagai berikut : 

a. Penentuan tujuan investasi  

Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda 

tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Tujuan 

investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko. 

b. Penentuan kebijakan investasi  

Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset (asset 

allocation decision). Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana 

yang dimiliki pada berbagai kelas-kelas aset yang tersedia (saham, 

obligasi, real estate ataupun sekuritas luar negeri). Investor juga harus 

memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi 

seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana 

tersebut serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditangggung. 
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c. Pemilihan strategi portofolio  

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap 

sebelumnya, ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu 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. 

Asumsi strategi pasif ini adalah bahwa semua informasi yang tersedia 

akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. 

d. Pemilihan Aset  

Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin 

dimasukkan dalam portofolio. Tujuan 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 tertentu dengan tingkat risiko 

terendah. 

e. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio 

Tahap ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan 

pembandingan hasil pengukuran 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 dibandingkan kinerja 

portofolio lainnya (portofolio pasar). 
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Menurut Yuliati, dkk (1996:24) portofolio merupakan kombinasi 

atau gabungan atau sekumpulan aset, baik berupa aset rill maupun aset 

financial yang dimiliki oleh investor Teori portofolio menunjukkan 

bahwa proses pemilihan investasi adalah tidak hanya sekedar penentuan 

dan penjumlahan setiap karakteristik sekuritas pembentuk portofolio. 

a. Portofolio Efisien  

Yuliati, dkk (1996:30) menyatakan bahwa portofolio yang efisien 

adalah portofolio yang bila dibandingkan portofolio lainnya memenuhi 

salah satu kriteria berikut :  

a) Dengan risiko yang sama, mampu memberikan tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi  

b) Mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama, tetapi 

dengan risiko yang lebih rendah. 

Suatu portofolio dikategorikan sebagai portofolio yang efisien 

(efficient portfolio) apabila portofolio tersebut terletak pada permukaan 

yang efisien (efficient frontier). Efficient frontier adalah kurva yang 

menghubungkan efficient portofolio yang memiliki deviasi standart 

terendah dengan efficient portofolio yang memiliki expected return 

tertinggi.  

b.  Portofolio Optimal  

       Menurut Tandelilin (2001:77) portofolio efisien merupakan 

portofolio yang menyediakan return maksimal bagi investor dengan 

tingkat risiko tertentu, atau portofolio yang menawarkan risiko terndah 



15 

 

 

 

dengan tingkat return tertentu, sedangkan portofolio optimal adalah 

portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada 

portofolio efisien.  

4. Model Indeks Tunggal  

William sharpe (1963) dalam (Hartono, 2000:203) mengembangkan model 

yang disebut dengan model indeks tunggal. Model ini merupakan penyederhanaan 

dari perhitungan model Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter 

input yang dibutuhkan pada perhitungan Markowitz. Model indeks tunggal 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 kebanyakan pada perhitungan model indeks tunggal kebanyakan 

saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. 

Kebalikannya juga benar, yaitu jika indeks harga saham turun, kebanyakan saham 

mengalami penurunan harga.  

Hal ini menyarankan bahwa tingkat pengembalian dari sekuritas mungkin 

berkorelasi karena adanya reaksi umum (common response) terhadap perubahan 

nilai pasar. Return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum 

dituliskan sebagai hubungan :  

Ri = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖. 𝑅𝑀 

Keterangan :  

Ri  = return sekuritas ke i 
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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 perunbahan  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 (expected return) 

αi dan kesalahan residu (residual error) ei sebagai berikut:  

𝑎𝑖 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 

Persamaan di atas tersebut disubtitusikan ke persamaan Ri maka akan 

diperoleh persamaan model indeks tunggal sebagai berikut :  

𝑅𝑖 =  𝛼𝑖 + 𝑒𝑖 + 𝛽𝑖. 𝑅𝑀 

Pemilihan dari indeks pasar tidak tergantung dari suatu teori 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 ynag aktif saja. IHSG digunakan sebagai indeks pasar, maka return 

pasar untuk waktu ke-t dapat dihitung sebesar :  

𝑅𝑚𝑡 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

Model indeks tunggal membagi return dari suatu sekuritas kedalam dua 

komponen, yaitu sebagai berikut :  

a. Komponen return yang unik diwakili oleh i yang independen terhadap return 

pasar  
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b. Komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh i . 

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 1.5 misalnya mempunyai 

arti bahwa perubahan return pasar sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan 

return dari sekuritas tersebut dengan arah yang sama besar 1.5%.  

Model indeks tunggal dapat dinyatakan dalam bnetuk return ekspektasi. 

Return ekspektasi dari model ini dapat diderivasi dari model indeks tunggal 

sebagai berikut :  

𝐸(𝑅𝑖) = 𝐸(𝛼𝑖 + 𝑒𝑖 + 𝛽𝑖. 𝑅𝑚) 

𝑎𝑡𝑎𝑢  

𝐸(𝑅𝑖) = 𝐸(𝛼𝑖) + 𝐸(𝑒𝑖) + 𝐸(𝛽𝑖. 𝑅𝑚) 

Diketahui bahwa nilai ekspektasi dari suatu kontanta adalah bernilai 

konstanta itu sendiri, maka E(αi) = αi dan E(βi.RM) = βi . E(|Rm) dan secara 

konstruktip nilai E(ei) = 0, maka return ekspektasi model indeks tunggal sebagai 

berikut :  

𝐸(𝑅𝑖) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖. 𝐸(𝑅𝑚) 

Kelemahan dalam menggunakan model indeks tunggal sendiri adalah 

perubahan harga dari suatu sekuritas hanya sensitif terhadap perubahan harga 

pasar, tidak dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat pertumbuhan GDP (Gross 

Domestic Product) inflasi yang terjadi, Earning Per Share (EPS) atau laba pe 

lembar saham atau faktor lainnya yang terjadi diluar harga pasar saham.  
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5. Analisis Portofolio Menggunakan Model Indeks Tunggal  

Menurut Jogiyanto (2000:218) 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 ekspektasi individual sekuritas:  

𝐸(𝑅𝑝) = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

. 𝐸(𝑅𝑖) 

Dengan mensubtitusikan E(Ri) menggunakan nilai di persamaan 

sebelumnya, return ekspektasi portofolio menjadi :  

𝐸(𝑅𝑃) =  ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

. (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖. 𝐸(𝑅𝑀) 

Model indeks tunggal mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:  

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

masing-masing sekuritas (βi): 

𝛽𝑝 = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

. 𝛽𝑖 

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

Alpha tiap-tiap sekuritas (αi): 
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𝛼𝑝 = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

. 𝛼𝑖 

Sehingga persamaan E(Rp) dapat ditulis sebagai berikut :  

𝐸(𝑅𝑝) =  𝛼𝑝 + 𝛽𝑝. 𝐸𝑅𝑀 

Risiko portofolio secara umum perhitungan varian dan sekuritas adalah:  

Varian dari portofolio adalah sebesar:  

𝜎𝑝
2 = (∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

. 𝛽𝑖)

2

. 𝜎𝑀
2 + (∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

. 𝜎𝑒𝑖)

2

 

Menggunakan karakteristik beta, maka varian dari portofolio dituliskan:  

𝜎𝑝
2 = 𝛽𝑝

2. 𝜎𝑀
2 + (∑ 𝑤𝑖. 𝜎𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

)

2

 

Perhitungn risiko portofolio pada model indeks tunggal hanya 

membutuhkan (2.n)+1 perhitungan saja, yaitu βi untuk masing-masing sekuritas 

ke-i sebanyak n-buah, σei2 juga untuk masing-masing sekuritas ke-i sebanyak n 

buah dan sebuah varian return dari marekt indeks (σM)2. Misalya untuk 200 aktiva 

jika digunakan model indeks tunggal untuk menghitung risiko portofolio hanya 

dibutuhkan perhitungan sebanyak (2 . 200)+1 = 401 perhitungan saja.  

6. Portofolio Optimal Berdasarkan Model Indeks Tunggal  

Model ini dapat digunakan sebagai alternatif dari model Markowitz untuk 

menentukan efficient set dengan perhitungan yang lebih sederhana (Hartono, 

2000:191). Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal sangat mudah 
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apabila hanya disarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan suatu 

sekuritas kedalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio 

antara excess return beta. 

 Excess return beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap suatu 

unit risiko yang tidak dapat dideversivikan yang diukur dengan beta. Rasio ERB 

ini menujukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi yaitu return dan 

risiko. Metode indeks tunggal menjelaskan hubungan antara return dari setiap 

sekuritas individual dengan return pasar. Metode indeks tunggal dapat 

digunakan dalam penentuan portofolio optimal dengan cara membandingkan 

excess return to beta (ERB) dengan cut-of rate (Ci).  

Konsep penghitungannya didasarkan pada model perhitungan yaitu dengan 

cara menentukan ranking (urutan) saham-saham yang memiliki ERB tertinggi ke 

ERB yang lebih rendah. Pemeringkatan bertujuan untuk mengetahui kelebihan 

return saham terhadap return bebas risiko per unit risiko. Saham-saham yang 

mempunyai excess return to beta (ERB) sama dengan atau lebih besar dari cut-of-

rate (Ci) merupakan kandidat dalam pembentukan portofolio.  

Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan 

jika hanya pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah sekuritas dapat 

dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Model indeks tunggal 

didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah 

dengan indeks harga pasar dengan sensitivitas saham individu terhadap varian 

error saham. Saham yang memiliki excess return beta lebih kecil dari cut-of-rate 

maka tidak diikutkan dalam portofolio. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian  

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2014:60) mengemukakan bahwa, 

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah yang 

penting. Kerangka pikir penelitian menjelaskan bagaimana proses pembentukan 

portofolio optimal terhadap saham-saham yang tergabung dalam Indeks Bisnis 27.   

Pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan model perhitungan 

yang terbagi dua jenis yaitu model indeks ganda dan model indeks tunggal. Model 

penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk membentuk portofolio optimal 

yaitu dengan model indeks tunggal. Penelitian menggunakan model indeks 

tunggal ini memiliki karakteristik tertentu yaitu jika nilai E(Ri) > 0, maka saham 

tersebut diterima dan masuk dalam kandidat portofolio optimal, namun juka E(Ri) 

< 0 maka saham tersebut akan ditolak dan tidak masuk dalam pengujian 

selanjutnya.  

Saham yang memenuhi kriteria E(Ri) > 0, selanjutnya dilakukan pengujian 

kembali. Saham yang memiliki nilai ERBi < Ci akan ditolak dan tidak masuk 

kedalam portofolio saham optimal, karena saham yang masuk kedalam portofolio 

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

diketahui saham yang termasuk kedalam portofolio optimal dan proporsi saham 

yang diinvestasikan maka akan diketahui juga tingkat pengembalian dan tingkat 

risiko pada saham indeks Bisnis 27.  
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Hasil perhitungan tersebut nantinya dapat digunakan atau tidak oleh investor 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi karena adanya tindak 

lanjut dari tahap evaluasi portofolio, revisi portofolio dilakukan ketika portofolio 

yang dimilikinya dirasa sudah tidak lagi optimal atau kurang menarik bagi 

investor tersebut. Revisi dilakukan dengan menjual atas portofolio yang ada 

kemudian dibentuk portofolio yang baru dengan komposisi saham-saham 

portofolio optimal indeks Bisnis 27 atau dilakukakan perubahan atas proporsi 

dana yang dialokasikan dalam setiap efek pembentuk portofolio optimal yang 

sudah dimiliki. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Investasi Pasar Modal 

Indeks Bisnis 27 Periode Mei 2016 – April  

2017 

Model Pembentukan Portofolio 

Model Indeks Ganda Model Indeks Tunggal 

E(Ri) > 0 
Ya 

Tidak 

Ditolak 

Saham kandidat pembentuk portofolio 

optimal   

Proporsi dana untuk masing-masing 

saham 

Revisi Portofolio  

Tingkat risko dan return portofolio  

Revisi 


