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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Hartono (2018) tentang perbandingan hasil return  investasi 

menyatakan hasil bahwa investasi emas akan menuai keuntungan yang besar apabila 

di diamkan dalam jangka waktu 5 hingga 6 tahun. Pengaruh penurunan harga emas 

dunia memicu penurunan harga emas di Indonesia. Apabila investasi emas 

dilakukan dalam jangka pendek, maka kerugianlah yang akan di alami oleh investor. 

Investasi menggunakan instrumen deposito berjangka pada bank termasuk menuai 

keuntungan yang sangat minim. Berdasarkan hasil analisis data pada Bank BCA 

dinyatakan kenaikan suku bunga per tahun hanya sebesar 1-2%, hal ini tentu akan 

memperoleh tingkat pengembalian yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai 

inflasi di Indonesia. 

Penelitian Khuron (2015) dengan judul kajian perbandingan tingkat 

pengembalian dan tingkat risiko investasi dengan menggunakan metode pengukuran 

return and risk aset tunggal memberikan hasil bahwa tingkat pengembalian dan 

tingkat risiko pada emas dan saham JII selama periode penelitian menyatakan bahwa 

investasi menggunakan instrumen emas masih berada jauh di bawah saham yang 

hanya menghasilkan total imbal hasil sebesar 72,41% serta tingkat risiko sebesar 

6,84% dapat dinyatakan bahwa investasi pada saham memeberikan kinerja yang 

lebih baik dibanding dengan emas. Investasi emas akan memberikan imbal hasil 

dalam jangka waktu 6 tahun. Diikuti dengan tingkat risiko saham lebih tinggi 

daripada emas. 
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Silitonga dan Manurung (2009) dengan judul Tingkat Pengembalian berbagai 

Instrumen Investasi meneliti tingkat pengembalian dan resiko antara saham, IHSG 

(Dollar), deposito berjangka, pasar uang, properti, reksadana obligasi, reksadana 

campuran, reksadana saham, emas, obligasi (indeks) dan inflasi dalam jangka 

panjang (1980 – 2000) memberikan hasil bahwa pada pasar saham di dunia selalu 

di ikuti oleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari inflasi sedangkan di 

Indonesia selama periode penelitian imbal hasil dari saham selalu lebih rendah 

dibandingkan dengan inflasi. 

Hasil selanjutnya memperlihatkan bahwa investor asing memilih tidak akan 

melakukan aktivitas investasi jangka panjang di Indonesia karena imbal hasil yang 

diberikan negatif, akan tetapi untuk jangka pendek investor asing dapat melakukan 

investasi karena imbal hasil yang diberikan positif. Investasi menggunakan instrumen 

emas mempunyai kovarian yang positif dengan yang lain kecuali reksa dana dan 

saham.  

Penelitian Sholeh (2014) dengan judul Emas Sebagai Instrumen Investasi 

Yang Aman Pada Saat Instrument Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko 

menghasilkan investasi emas memberikan imbal hasil yang lebih menarik, dilihat dari 

tingkat harganya yang terjamin dan memberikan suatu harapan bagi investor. Ditinjau 

dari tingkat risiko (risk),  investasi emas juga memberikan hasil persentase risiko yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan investasi pada instrumen lain. Hal ni dapat 

mencegah kerugian yang akan dialami oleh investor. Dari kedua analisis tersebut, 
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dapat disimpulkan bahwa investasi emas menghasilkan tingkat pengembalian yang 

cukup menguntungkan dan relatif aman. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan sebelumnya ada pada variabel, objek dan 

periode penelitian. Pada penelitian sebelumnya memakai variabel tambahan koefisien 

variasi serta objek yang digunakan dalam penelitian saat yaitu menggunakan 

perusahaan berbasis konvensional sedangkan pada penelitian sebelumnya 

menggunakan perusahaan berbasis Syariah. Persamaan dalam penelitian saat ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabelnya yakni analisis tingkat 

pengembalian (return) dan tingkat risiko (risk) pada investasi. 

B. Tinjauan Teori 

1. Investasi 

Investasi yaitu suatu aktivitas penempatan dana guna untuk mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Investasi terbagi menjadi dua bagian, yakni: 

investasi pada financial assets dan real assets. Investasi yang dilakukan di pasar 

uang berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang 

merupakan investasi pada financial assets. Investasi pada real assets berwujud 

dalam pembukaan pertambangan, pembelian berbagai aset produktif, perkebunan 

serta pendirian pabrik (Halim, 2003:2) 

Investasi adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menempatkan dana 

dengan harapan akan menghasilkan sebuah keuntungan positif di masa mendatang 

(Gitman,Joehnk,2007:35). Tingkat pengembalian (return) atas investasi dapat 
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diterima dalam dua bentuk dasar yaitu penghasilan saat ini dan peningkatan nilai 

dari berbagai instrumen investasi yang dilakukan oleh investor.  

Terdapat dua tipe investasi yaitu investasi langsung dan investasi tidak 

langsung (Jogiyanto, 2003: 7). Investasi secara langsung diartikan sebagai 

pembelian secara langsung atas asset keuangan oleh suatu perusahaan. Investasi 

secara langsung dapat dilakukan dengan cara membeli aktiva keuangan yang dapat 

diperjualbelikan di pasar uang (money market), pasar model (capital market), atau 

pasar turunan (derivative market). Aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil, jatuh 

temponya pendek dengan tingkat cair yang tinggi merupakan aktiva yang dapat 

diperjualbelikan di pasar uang. 

Kegiatan pembelian suatu saham dari perusahaan penyedia sarana investasi 

yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain dapat 

dikategorikan sebagai aktifitas investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung 

dilakukan dengan melakukan pembelian atas berbagai surat berharga dari 

perusahaan penyedia sarana investasi. Perusahaan penyedia sarana investasi 

merupakan suatu perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual 

sahamnya ke publik dan mempergunakan dana yang telah diperoleh untuk 

diinvestasikan ke dalam portofolionya. 

Menurut Senduk (2004:24) bahwa produk-produk investasi yang tersedia di 

pasaran antara lain: 

 



14 
 

 

 

1) Tabungan Di Bank 

Penyimpanan berupa uang di tabungan, maka akan mendapatkan imbal 

hasil atas suku bunga tertentu yang besarnya telah ditetapkan oleh kebijakan setiap 

bank yang bersangkutan. Investasi dengan menggunakan tabungan bank dapat di 

cairkan kapanpun sesuai keinginan investor. 

2) Deposito Berjangka di Bank 

Adapun jenis investasi dengan menggunakan instrumen deposito berjangka 

di bank memiliki jangka waktu jatuh tempo yang beragam mulai dari 1, 3, 6, 

12, hingga 24 bulan. Suku bunga menjadi dasar acuan atas tingkat 

pengembalian (return) yang diberikan kepada investor. Investasi deposito 

memiliki tingkat risiko (risk) yang tergolong rendah (low risk). Jenis investasi 

deposito dapat dikatakan memiliki keuntungan yang cenderung lebih baik dan 

bersifat aman dikarenakan tidak adanya risiko kerugian yang akan terjadi di 

masa mendatang. 

3) Saham 

Saham merupakan suatu kepemilikan atas sebuah perusahaan. Pembelian 

saham artinya sebuah aktifitas membeli sebagian dari suatu perusahaan. Jika 

suatu perusahaan tempat investor membeli saham mengalami keuntungan, 

maka investor atau pemegang saham akan mendapatkan deviden atau sebuah 

keuntungan dari pembelian saham tersebut. Saham dapat dijual kepada pihak 
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lain, dengan mempertimbangkan selisih harga beli dan harga jual agar 

memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan.  

4) Properti 

Investasi properti merupakan sebuah investasi dalam bentuk bangunan 

rumah atau tanah. Investasi properti memiliki prospek yang sangat bagus di 

masa mendatang karena nilai nya yang semakin berkembang tiap tahunnya dan 

tidak akan mengalami penyusutan. Investasi menggunakan instrumen properti 

dikategorikan memiliki tingkat risiko yang tinggi karna dalam hal jual beli tidak 

semudah yang dibayangkan.  

5) Emas 

Emas merupakan sebuah instrumen investasi yang sangat diminati oleh 

sebagian masyarakat. Harga emas tiap tahun cenderung stabil dan mengalami 

kenaikan. Emas juga dapat dijadikan sebagai mata uang yang di akui oleh 

seluruh dunia serta sebagai pelindung kekayaan. Harga emas sangat 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apabila dollar menguat maka emas 

akan melemah, begitupun sebaliknya. 

6) Mata Uang Asing 

Berbagai jenis mata uang asing dapat dijadikan sebagai instrumen 

investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih berisiko dibandingkan dengan 

investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut 

sistem mengambang bebas (free float) yaitu benar-benar tergantung pada 
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permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang bebas 

membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif. 

7) Obligasi 

Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun 

perusahaan, baik sebagai penambahan permodalan suatu perusahaan atau 

membiayai suatu proyek pemerintah karena sifatnya. Sifat investasi obligasi 

hamper sama seperti investasi deposito, oleh karena itu agar investor lebih 

tertarik kepada suku bunga obligasi dibanding suku bunga deposito. Saham 

kepemilikan obligasi juga dapat dijual kepada pihak lain dengan harga yang 

lebih rendah maupun lebih tinggi. 

2. Investasi Pada Deposito 

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No.10 tahun 1988 adalah 

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito memiliki 

jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang dan proses likuiditasnya dapat 

dilakukan setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan di awal begitu juga dengan 

suku bunga yang relatif lebih tinggi. Seperti contoh apabila investor di awal telah 

memilih jangka waktu jatuh tempo selama 1 tahun, maka uang yang di 

depositokan dapat dicairkan sesuai atau setelah jangka waktu yang telah 

ditetapkan berakhir. 
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Adapun jenis investasi dengan menggunakan instrumen deposito berjangka 

di bank memiliki jangka waktu jatuh tempo yang beragam mulai dari 1, 3, 6, 12, 

hingga 24 bulan. Suku bunga menjadi dasar acuan atas tingkat pengembalian 

(return) yang diberikan kepada investor. Investasi deposito memiliki tingkat 

risiko (risk) yang tergolong rendah (low risk). Jenis investasi deposito dapat 

dikatakan memiliki keuntungan yang cenderung lebih baik dan bersifat aman 

dikarenakan tidak adanya risiko kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. 

Deposito dapat dikategorikan sebagai sarana investasi karena mampu 

memberikan imbal hasil terhadap penggunanya (Oei, 2009:49). Investasi 

menggunakan sarana deposito tergolong investasi Low Risk Low Gain 

dikarenakan  imbal hasil yang akan diterima per tahun hanya mencapai 6-7%. 

Imbal hasil yang diberikan oleh deposito bersifat tetap. Kelemahan investasi 

menggunakan sarana deposito adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh 

imbal hasil (return) yang lebih besar (Opportunity loss). Investasi dengan jangka 

waktu menengah dan jangka panjang, maka menggunakan deposito sebagai 

sarana investasi merupakan keputusan yang tepat karena dapat memberikan hasil 

yang cukup besar. 

3. Investasi Pada Emas 

 Emas  merupakan sebuah logam  yang dapat dianggap sebagai mata 

uang yang diakui di seluruh dunia (Adri, 2011:126). Seluruh penduduk di dunia 

melambangkan emas sebagai  lambang dari kekayaan dan kemakmuran sehingga 

manusia berbondong-bondong mencari dan mengumpulkan emas. Keistimewaan 
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lainnya yang dimiliki oleh emas adalah sebagai mata uang yang cenderung stabil 

dan tidak mempunyai efek terhadap inflasi 

Menurut Oei (2009:63) emas adalah logam yang tidak akan berkarat 

maupun mengalami pembusukan. Emas dapat dikategorikan sebagai sarana 

investasi karena mampu memberikan imbal hasil yang cukup menggiurkan 

selama nilai tukar mata uang dan harga emas dunia stabil. Imbal hasil yang akan 

diperoleh dari investasi emas yaitu selisih harga pada saat penjualan dan 

pembelian. 

Sebagai salah satu alat pembayaran yang diakui, emas juga memiliki nilai 

tersendiri yaitu sebagai sarana pelindung kekayaan (protector of value and 

wealth) (Adri, 2011:129). Harga emas akan cenderung konstan apabila tingkat 

inflasi rendah. Tingginya tingkat inflasi justru akan membuat harga emas 

mengalami kenaikan. Berikut merupakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi harga emas: 

1) Inflasi  

2) Terjadinya krisis finansial 

3) Kurs dollar menguat tajam 

4) Harga minyak 

5) Naiknya permintaan emas di pasar local 

Ada beberapa kekuatan dan kelemahan berinvestasi dengan menggunakan 

instrumen emas antara lain: 
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1. Kekuatan berinvestasi menggunakan instrumen emas 

a) Sifatnya mudah dicairkan 

b) Bebas Pajak 

c) Pelindung Nilai Kekayaan 

2. Kelemahan berinvestasi menggunakan instrumen emas 

a) Risiko kehilangan yang cukup tinggi 

b) Harga cenderung fluktuatif 

c) Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi riil 

4. Tingkat Pengembalian (Return) dan Tingkat Risiko (Risk) Investasi 

Dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan yang kuat antara risiko 

(risk) dan imbal hasil (return). Risiko yang tinggi mempunyai kemungkinan 

memperoleh imbal hasil yang tinggi pula, begitupun sebaliknya apabila risiko 

tergolong rendah, maka imbal hasil yang akan diperoleh juga rendah. Tingkat 

pengembalian dan risiko (risk and return) menggambarkan suatu kondisi yang 

dialami investor dalam pegambilan keputusan investasi baik keuntungan maupun 

kerugiannya dalam periode tertentu. (Fahmi, 2012:185). 

Risiko dalam suatu investasi ditunjukkan oleh tinggi rendahnya suatu hasil 

penyimpangan dari tingkat pengembalian yang di harapkan (excepted return) 

dengan tingkat pengembalian yang diperoleh sesungguhnya (actual rate of 

return). Semakin tinggi hasil dari penyimpangan menunjukkan bahwa semakin 

besar juga risiko atas investasinya. Perhitungan yang dipakai sebagai ukuran atas 

penyimpangan tersebut adalah standar deviasi dan varian. 
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Halim (2003:47) Adapun berbagai jenis tingkat risiko pada investasi yang 

mungkin akan timbul dan penting bagi investor untuk melakukan segala 

pertimbangan dalam membuat suatu keputusan investasi yakni: 1) risiko likuiditas 

yaitu risiko yang berkaitan dengan kemampuan memperjualbelikan instrumen 

investasi tanpa adanya kerugian, 2) risiko tingkat bunga yaitu risiko yang terjadi 

karena adanya perubahan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar, 3) risiko pasar 

yang terjadi karena kondisi perekonomian suatu negara berfluktuatif, 4) risiko 

bisnis merupakan risiko yang terjadi karena menurunnya tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan emiten, 5) risiko daya beli yang terjadi karena pengaruh dari 

perubahan tingkat inflasi sehingga menyebabkan menurunnya daya beli suatu 

instrumen investasi, 6) risiko mata uang yang terjadi karena adannya perubahan 

nilai tukar mata uang.  

1.  Pengukuran Tingkat Pengembalian (Return) Pada Aktiva Tunggal 

Tingkat pengembalian (return) adalah suatu bentuk keuntungan yang 

diperoleh dari aktivitas investasi. Tingkat pengembalian dapat diartikan 

sebagai realized return (realisasi tingkat pengembalian) yang telah terjadi 

ataupun belum terjadi namun telah diharapkan terjadi di masa mendatang. 

Realisasi tingkat pengembalian dapat dihitung dengan menggunakan data 

historis. 

Realisasi tingkat pengembalian merupakan hal yang penting karena 

dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dari kinerja sebuah perusahaan. 

Realisasi tingkat pengembalian juga dapat digunakan sebagai dasar acuan 
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untuk menentukan ekspetasi tingkat pengembalian (expected return) dan 

tingkat risiko di masa mendatang. Ekspektasi tingkat pengembalian 

(expected return) merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh 

investor guna untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan realisasi dan 

ekspektasi tingkat pengembalian terletak pada sifatnya, yaitu sudah terjadi 

dan belum terjadi. 

1) Tingkat Pengembalian Total (Return Total) 

Jogiyanto (2003:110) tingkat pengembalian total (return total) 

adalah total keseluruhan tingkat pengembalian dari suatu investasi dalam 

periode tertentu. Total pengembalian aktiva tunggal dapat dihitung 

menggunakan capital loss dan  capital gain yakni selisih dari harga produk 

investasi saat ini dengan harga periode yang lalu. 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡− 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Keterangan : 

𝑅𝑡 = Return pada bulan ke-t 

𝑃𝑡   = Harga pada bulan ke-t 

𝑃𝑡−1  = Harga pada bulan sebelum bulan ke-t  

2) Tingkat Pengembalian Relatif 

Jogiyanto (2003:113) menyatakan bahwa total pengembalian 

(return total) berpeluang memiliki nilai positif ataupun negatif. Dalam 

perhitungan tertentu contohnya rata – rata geometrik memakai 

perhitungan pengakaran yang membutuhkan pengembalian (return) 
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diharuskan bernilai positif. Relatif return bisa digunakan dengan cara 

menambah nilai 1 pada nilai pengembalian total (return total) seperti 

berikut : 

Tingkat pengembalian relatif = (Return total + 1) 

3) Tingkat Pengembalian Kumulatif  

Pengukuran total tingkat pengembalian dilihat dari adanya 

perubahan kemakmuran yakni suatu harga dari saham dan perubahan 

pendapatan dividen yang diterima (Jogiyanto, 2003:115). Perubahan 

tersebut memperlihatkan adanya kekayaan tambahan yang muncul dari 

kekayaan sebelumnya. Tingkat pengembalian total mengukur adanya 

perubahan kemakmuran pada waktu tertentu. Indeks kemakmuran 

kumulatif (IKK) mengukur pengumpulan dari semua tingkat 

pengembalian yang telah dimiliki dari awal. 

IKK = 𝐾𝐾0  (1 + 𝑅1)(1 + 𝑅2 ) … … … . . (1 + 𝑅𝑛 ) 

Keterangan : 

IKK  = Indeks kemakmuran kumulatif 

PHK  = Perubahan harga kumulatif 

YK  = Yield kumulatif/Pendapatan kumulatif 

4) Tingkat Pengembalian Disesuaikan 

Tingkat pengembalian yang telah diulas sebelumnya merupakan 

tingkat pengembalian nominal dengan mengukur berbagai perubahan 

namun tidak memiliki segala pertimbangan dari tingkat daya beli atas 
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nilai uang tersebut. Pertimbangan yang harus dilakukan yakni, return 

nominal harus disesuaikan dengan nilai inflasi yang sedang terjadi. 

Return yang disesuaikan dengan inflasi sering disebut dengan return riil, 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝐼𝐴  =  
(1+𝑅)

(1+𝐼𝐹)
 – 1 

Keterangan : 

𝑅𝐼𝐴    = Tingkat pengembalian sesuai dengan kondisi inflasi 

R  = Tingkat pengembalian nominal 

IF =  Tingkat Inflasi 

5) Rata – rata Geometrik 

Rata – rata ini dijadikan sebagai alat untuk memperhitungkan rata 

– rata yang berpacu pada pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. 

Rata – rata geometrik sangat tepat digunakan sebagai alat hitung tingkat 

pengembalian dari berbagai surat berharga dengan periode yang telah 

ditentukan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

𝑅𝐺 = [(𝐼 +  𝑅𝐼 )(𝐼 +  𝑅2 ) … … (1 + 𝑅𝑛 )
1
𝑛 − 1 

Keterangan : 

RG= Rata-rata geometrik 

𝑅𝐼 = Tingkat pengembalian periode ke-i  

𝑛 = Jumlah dari Tingkat Pengembalian 

6) Tingkat Pengembalian Berdasarkan Nilai Ekspektasi 

Investor tidak akan mengetahui secara pasti bagaimana tingkat 

pengembalian yang akan diterima di masa mendatang. Tingkat 
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pengembalian sangat perlu di estimasi oleh investor agar terhindar dari 

kerugian atas investasinya. Tingkat pengembalian dapat dihitung dengan 

rumus nilai ekspektasian sebagai berikut: 

𝐸(𝑅𝑗) = ∑(

𝑛

𝑗=1

𝑅𝑖𝑗 . 𝑃𝑗) 

Keterangan : 

𝐸(𝑅𝑗)  = pengembalian ekspektasi dari suatu aktiva ke-i 

𝑅𝑖𝑗  = hasil masa mendatang ke-j untuk aktiva ke-i 

𝑃𝑗  = probabilitas hasil masa mendatang ke-j 

𝑛  = jumlah total dari hasil masa mendatang 

7) Tingkat Pengembalian Berdasarkan Nilai Historis 

Memperhitungkan hasil perolehan tingkat pengembalian dan 

probabilitas merupakan suatu hal yang bersifat subjektif dan tidak mudah. 

Metode rata-rata, metode trend dan jalan acak merupakan metode yang 

dapat diterapkan untuk menghitung tingkat pengembalian ekspektasi 

dengan mengaplikasikan data historis. Pemilihan metode tersebut 

disesuaikan dengan distribusi data tingkat pengembalian atas investasi. 

2. Pengukuran Tingkat Risiko (Risk) Pada Aktiva Tunggal 

a) Risiko berdasarkan nilai probabilitas 

Jogiyanto (2003:132) menyatakan bahwa risiko merupakan total 

penyimpangan atas keuntungan yang akan diperoleh. Penyimpangan 

standar atau standar deviasi dijadikan sebagai alat ukur seberapa besar 
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risiko investasi. Standar deviasi untuk menghitung risiko berdasarkan 

nilai probabilitas dinyatakan sebagai berikut: 

𝑆𝐷𝑖 = (E([𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅𝑖   )]2  ))1/2 

b) Risiko berdasarkan data historis 

Standar deviasi merupakan metode yang sering digunakan untuk 

mengukur risiko atas investasi. Risiko berbentuk penyimpangan nilai 

yang telah terjadi dengan nilai rata – rata keseluruhan. Standar deviasi 

dinyatakan dalam rumus berikut: 

𝑆𝐷 = √
∑ [𝑋𝑖 − 𝐸(𝑋𝑖)]𝑛

𝑖=1
2

𝑛 − 1
 

Keterangan : 

SD  = Standar Deviasi atau Deviasi Standar 

𝑋𝑖 = Nilai pada periode ke-i 

𝐸(𝑋𝑖) = Nilai ekspektasi masa mendatang 

𝑛  = Banyaknya periode pengamatan  

C. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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Kerangka pikir di atas bertujuan untuk mengetahui kinerja dari investasi 

deposito berjangka 1 tahun dan emas melalui perhitungan tingkat pengembalian dan 

tingkat risiko atas investasi terkait. Data yang diolah merupakan data tingkat suku 

bunga Bank Mandiri berjangka 1 tahun untuk investasi deposito dan harga emas dunia 

untuk investasi emas pada periode 2013 hingga 2017. Dari hasil kedua perhitungan 

tersebut akan diketahui seberapa besar tingkat pengembalian (return) dan tingkat 

risiko (risk) pada investasi deposito berjangka dan emas.  

 


