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Terdapat banyak sekali pilihan aktiva keuangan yang dapat dijadikan pilihan 

investasi. Penulis melakukan penelitian pada beberapa aktiva, yaitu saham, emas, 

dan Sertifikat Bank Indonesia. Saham merupakan salah satu alternative investasi 

yang memiliki tingkat keuntungan dan  kerugian yang lebih besar dari pada media 

investasi lainnya. Pergerakan harga saham yang cepat dan tidak stabil 

menyebabkan risiko yang dihadapi investor lebih tinggi dari media investasi 

lainnya. Sedangkan emas adalah jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan 

aman secara riil. Harga emas yang mengalami kenaikan yang signifikan 

menyebabkan emas layak menjadi salah satu pilihan investasi. Sedangkan 

Sertifikat Bank Indonesia merupakan aktiva bebas risiko namun return yang 

diperoleh lebih kecil. Sikap investor pada umumnya selalu berusaha untuk 

menghindari risiko. Strategi yang umumnya dipakai oleh investor untuk 

meminimalisir risiko adalah melakukan portofolio, yaitu investor tidak hanya 

melakukan investasi pada satu jenis aktiva saja tetapi melakukan kombinasi pada 

berbagai jenis aktiva. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah portofolio 



antara saham, emas dan SBI dapat mengurangi risiko pada tingkat pengembalian 

tertentu dan berapakah proporsi kombinasi terbaik yang akan menghasilkan 

portofolio efisien antara saham, emas, dan SBI. 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui return dan risiko saham, emas, dan SBI. 

Selain itu juga untuk mengetahui proporsi terbaik yang akan menghasilkan 

portofolio efisien antara saham, emas dan SBI, yaitu portofolio yang menawarkan 

expected return maksimum pada tingkat risiko tertentu, atau menawarkan risiko 

minimum pada tingkat expected return tertentu. Hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah portofolio antara saham, amas dan SBI akan mengurangi 

tingkat risiko pada tingkat pengembalian tertentu. 

 

Berdasarkan  hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa  pembentukan portofolio 

efisien aktiva berisiko antara saham dan emas yang memberikan expected return 

tertinggi yaitu dengan proporsi 95 % pada saham dan 5 % pada emas. Expected 

return  portofolio yang dihasilkan sebesar 1,293 % dengan tingkat risiko sebesar 

6,980 %. Investor dengan memasukkan aktiva bebas risiko maka diperoleh return 

dan risiko portofolio baru. Berdasarkan hasil perhitungan, pada proporsi 95 % 

dana diinvestasikan pada aktiva berisiko dan 5 % pada aktiva bebas risiko 

(Sertifikat Bank Indonesia) diperoleh return portofolio baru sebesar 1,267 % 

dengan tingkat risiko lebih kecil dari risiko sebelumnya yaitu sebesar 6,631 %. 

Expected return portofolio tersebut lebih besar dibandingkan bila investor hanya 

menanamkan dananya pada salah satu aktiva saja. 

 


