
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Investasi dapat dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang kelebihan dana. 

Berdasarkan pengambilan keputusan, investor dibagi menjadi dua yaitu investor 

pasif dan investor aktif. Investor pasif menganggap bahwa pasar modal adalah 

efisien dan cenderung melakukan investasi tanpa melakukan analisis terlebih 

dahulu, sehingga sering mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan biasa. 

Sedangkan investor aktif melakukan pertimbangan atau analisis sebelum 

melakukan investasi. 

 

Sikap investor terhadap risiko dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu : 

pengambil risiko (risk seeker), penghindar risiko (risk averter) dan acuh terhadap 

risiko (indefferent). (Weston dan Copeland,1995:427). Namun secara umum 

investor selalu berusaha untuk menghindari risiko, oleh karena itu perlu dicari 

pemecahan masalah agar investor dapat meminimalisir risiko dengan tingkat 

return tertentu. 

 

Kenyataannya hampir semua investasi mengandung unsur risiko (risk), sehingga 

investor harus mampu memperkirakan keuntungan (return) yang diharapkan dan 

risiko yang bersedia ditanggungnya. Hubungan return dan risk yang diharapkan 



adalah searah dan linier, artinya makin besar risk yang harus ditanggung para 

investor maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. 

 

Investor memerlukan sebuah pemecahan masalah, agar mereka dapat menekan 

risiko sekecil mungkin dengan tingkat pengembalian tertentu. Strategi yang 

umumnya dipakai oleh investor adalah melakukan portofolio, yaitu investor tidak 

hanya melakukan investasi pada satu jenis aktiva saja tetapi melakukan kombinasi 

investasi pada berbagai jenis aktiva baik yang berisiko maupun yang tidak 

berisiko.  

 

Investor dalam menentukan pilihan kombinasi investasinya tentu akan 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai informasi yang 

berhubungan dengan investasi yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil 

pengembalian yang optimal. Pendekatan yang umum digunakan dalam 

membentuk dan mengelola portofolio adalah pendekatan yang ditemukan oleh 

Markowitz. Teorinya yang dikenal dengan teori diversifikasi, maka investasi pada 

beberapa aset dapat meminimumkan risiko yang ada.  

 

Model Markowitz menggunakan kombinasi aktiva-aktiva yang berisiko, dengan 

menggunakan metode ini sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil 

dari +1 akan mengurangi risiko portofolio. Semakin banyak sekuritas yang 

dimasukkan ke dalam portofolio, semakin kecil risiko portofolio yang ada.  

 



Terdapat banyak sekali pilihan aktiva keuangan yang dapat dijadikan pilihan 

investasi. Investor dalam memilih investasi yang akan dilakukan haruslah teliti, 

karena selain mengharapkan keuntungan (return) tetapi juga harus memperhatikan 

tingkat risiko yang akan selalu menyertainya. Pada umumnya semakin tinggi 

tingkat keuntungan (return) yang diharapkan maka akan semakin tinggi pula 

risiko yang harus dihadapinya. 

 

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan kombinasi 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 dalam jangka panjang. Investor yang 

menginvestasikan dana pada saham, berharap  mendapatkan keuntungan dari 

adanya capital gain dan deviden.  

 

Investor membeli saham suatu perusahaan dengan harapan untuk memperoleh 

keuntungan di kemudian hari sesuai dengan jumlah yang diharapkannya, untuk 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya dibandingkan saat-saat sebelumnya. 

Kekayaan yang dimiliki diharapkan dapat berkembang terus-menerus. Namun 

semakin besar tingkat pengembalian saham yang ada maka semakin besar pula 

tingkat risiko yang harus ditanggung oleh para investor.  

 

Para investor dapat melakukan investasi dengan membeli saham yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  Terdapat banyak sekali saham-saham yang 

diperdagangkan di BEI. Harga saham yang diperjualbelikan di pasar bursa selalu 



mengalami perubahan yang cepat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

merupakan indikator utama yang menggambarkan pergerakan harga saham di 

pasar modal di Indonesia. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham 

biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. IHSG dapat dijadikan sebagai 

indikator yang mencerminkan keadaan pasar modal di Indonesia. Selain itu IHSG 

juga sebagai Benchmark  kinerja suatu portofolio dan memfasilitasi pembentukan 

portofolio dengan strategi pasif. Berikut data pertumbuhan IHSG dan jumlah 

saham yang diperdagangkan tahun 2004-2008 : 

 

Tabel 1.1 Pertumbuhan IHSG dan Jumlah Saham Yang Diperdagangkan 

Tahun 2004-2008 

 

Tahun IHSG 
Pertumbuhan 

(%) 
Jumlah saham 

Pertumbuhan 

(%) 

2004 1045.44 - 656.447.198.554 - 

2005 1162.64 16,24 712.985.123.204 8,61 

2006 1805.52 55,30 924.488.804.314 29,66 

2007 2745.83 52,08 1.128.173.554.108 22,03 

2008 1355.41 -50,64 1.374.411.626.346 21,83 

Rata-rata  18,25  20,53 

Sumber : www.idx.co.id, data diolah. 

 

Pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG) dalam 

beberapa tahun terakhir cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 

18,25 %. Tabel 1.1 dapat kita dilihat bahwa IHSG cendrung mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2008 IHSG mengalami 

penurunan karena terkena dampak krisis global. Namun jumlah saham yang 

diperdagangkan di bursa efek terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

http://www.idx.co.id/


dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,53 %. Berikut ini 

juga disajikan data perdagangan saham yang ada di BEI pada tahun 2004-2008 : 

 

Tabel 1.2 Data Perdagangan Saham Di BEI Tahun 2004-2008 

 

Tahun 
Volume 

Perdagangan 
Nilai (Rp. M) 

Frekuensi 

Perdagangan (X) 

2004 411.768.340.217 247.006,9 3.723.950 

2005 401.868.034.588 406.006,3 4.011.916 

2006 436.935.587.228 445.708,1 4.805.001 

2007 1.039.541.453.055 1.050.154,30 11.861.328 

2008 787.775.846.423 1.064.526,2 13.416.702 

Sumber : www.idx.co.id, data diolah. 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa volume perdagangan saham di BEI mengalami 

peningkatan, hanya pada tahun 2008 mengalami penurunan. Kenaikan volume 

perdagangan diikuti pula dengan kenaikan nilai dan frekuensi perdagangan saham. 

Semakin meningkatnya IHSG yang diikuti dengan peningkatan nilai saham yang 

diperdagangkan menunjukkan bahwa kinerja pasar modal Indonesia semakin 

membaik. Hal ini menandakan bahwa investasi pada pasar saham memberikan 

prospek keuntungan yang besar bagi para investor sehingga saham layak dijadikan 

sebagai pilihan investasi, karena alasan tersebut penulis memilih investasi pada 

saham untuk diteliti. 

 

 

Investor selain menginvestasikan dananya pada aset financial seperti saham, juga 

dapat menginvestasikan dananya pada aset riil seperti emas. Emas merupakan 
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salah satu aset berharga yang dapat dijadikan alternative investasi yang 

menguntungkan. Emas adalah jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan 

aman secara riil serta dapat dikelola sendiri. Selain itu masyarakat Indonesia juga 

sudah terbiasa menginvestasikan dananya pada emas yang memiliki harga yang 

cendrung stabil atau bahkan terus meningkat.  

 

Emas banyak digunakan sebagai standard keuangan di banyak negara dan juga 

sebagai perhiasan dan cadangan devisa suatu negara. Sampai saat ini emas 

merupakan alat pembayaran yang paling utama di dunia. Emas mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan komoditi lainnya, dengan demikian emas dapat 

dijadikan alternative investasi yang cukup menjanjikan bagi para investor. Berikut 

ini disajikan perkembangan harga emas tahun 2004-2008. 

 

Tabel 1.3 Pertumbuhan Harga Emas dan Volume Pedagangan  

Tahun 2004-2008 

 

Tahun Harga 

Emas/grm 

Pertumbuhan 

(%) 

Volume 

Perdagangan 

Pertumbuhan 

(%) 

2004 131.108 - 332,1 - 

2005 161.155 22,92 320,7 -3,4327 

2006 190.640 18,30 677,7 111,319 

2007 235.980 23,78 890,4 31,38557 

2008 230.762 -2,21 1115,3 25,25831 

Rata-rata  15,69641  41,13254 

Sumber : www.kitco.com, www.depperindag.go.id, data diolah. 
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Tabel 1.3 menunjukkan bahwa harga emas selalu mengalami peningkatan yang 

signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2007,  

hanya saja pada tahun 2008 harga emas mengalami penurunan sebesar 2, 21 % 

yang disebabkan oleh krisis global. Namun penurunan yang terjadi tidak terlalu 

besar. Selain itu dari tabel 1.3 dapat kita lihat juga bahwa perkembangan volume 

perdagangan emas yang ada di Indonesia juga terus mengalami peningkatan, hal 

ini karena Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan tambang emas, 

sehingga emas merupakan salah satu aktiva yang cukup menjanjikan untuk 

dijadikan sebagai salah satu pilihan investasi. Berdasarkan alasan tersebut penulis 

memilih emas untuk diteliti sebagai pilihan investasi yang cukup menguntungkan. 

 

Tujuan dari investasi yang dilakukan investor adalah mendapatkan return 

maksimal dengan dengan tingkat risiko yang kecil. Ketidakpastian keadaan 

ekonomi, seperti terjadinya krisis global pada tahun 2008 yang dapat mengganggu 

stabilitas perekonomian seperti berdampaknya pada keadaan pasar modal 

Indonesia. Untuk mengurangi risiko tersebut para investor dapat melakukan 

investasi portofolio pada aktiva bebas risiko seperti dengan melakukan investasi 

pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI).  

 

SBI merupakan aktiva bebas risiko yang mempunyai ekspektasi tertentu dengan 

varian return yang sama dengan nol. Apabila investor melakukan investasi pada 

aktiva bebas risiko maka dana yang dimiliki investor akan aman, sehingga bila 

dana yang diinvestasikan pada saham mengalami kerugian, investor dapat 

mengurangi atau menutup kerugian yang terjadi. Return yang diperoleh investor 



dari melakukan investasi pada SBI maka investor memperoleh return pasti dari 

tingkat suku bunga. Berikut ini disajikan perkembangan tingkat suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia pada tahun 2004-2008 : 

 

Tabel 1.4 Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2004 - 2008 

 

Tahun Bulan Suku Bunga SBI 

2004 Jan 8.24 % 

  Feb 7.77 % 

  Mar 7.42 % 

  Apr 7.34 % 

  May 7.32 % 

  Jun 7.33 % 

  Jul 7.37 % 

  Aug 7.37 % 

  Sep 7.38 % 

  Oct 7.40 % 

  Nov 7.42 % 

  Dec 7.43 % 

2005 Jan 7.42 % 

  Feb 7.42 % 

  Mar 7.43 % 

  Apr 7.53 % 

  May 7.81 % 

  Jun 7.98 % 

  Jul 8.44 % 

  Aug 8.50 % 

  Sep 10.00 % 

  Oct 11.00 % 

  Nov 12.25 % 

  Dec 12.75 % 

2006 Jan 12.74 % 

  Feb 12.74 % 

  Mar 12.73 % 

  Apr 12.73 % 

  May 12.74 % 

  Jun 12.50 % 

  Jul 12.50 % 

  Aug 12.25 % 

  Sep 11.25 % 

  Oct 11.25 % 

  Nov 10.75 % 

 



Lanjutan Tabel 1.4 

  Dec 10.25 % 

2007 Jan 9.75 % 

  Feb 9.25 % 

  Mar 9.00 % 

  Apr 9.00 % 

  May 9.00 % 

  Jun 8.75 % 

  Jul 8.50 % 

  Aug 8.25 % 

  Sep 8.25 % 

  Oct 8.25 % 

  Nov 8.25 % 

  Dec 8.25 % 

2008 Jan 8.00 % 

  Feb 7.94 % 

  Mar 7.96 % 

  Apr 7.97 % 

  May 8.21 % 

  Jun 8.35 % 

  Jul 8.77 % 

  Aug 9.24 % 

  Sep 9.36 % 

  Oct 10.39 % 

  Nov 11.14 % 

  Dec 10.99 % 

Sumber : www.bi.go.id, data diolah 

 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat suku bunga SBI mengalami fluktuasi. 

Tingkat suku bunga SBI tertinggi sebesar 12.75 % dan terendah sebesar 7.33%. 

Berdasarkan  tabel 1.4 juga dapat dilihat pada tahun 2008 saat terjadi krisis global 

dan pasar  modal Indonesia melemah, tingkat suku bunga SBI justru mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan alasan tersebut penulis memilih 

menggabungkan Sertifikat Bank Indonesia ke dalam pilihan investasi. Investor 

dengan memasukkan SBI diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko yang akan 

dihadapi sehingga investor dapat memperoleh return yang maksimal. 

http://www.bi.go.id/


Gambar 1.1 Perbandingan IHSG dan Harga Emas Tahun 2004-2008 

 

 
Sumber : www.yahoofinance.com,  www.kitco.com, data diolah 

 

 

Gambar 1.2 Perbandingan IHSG dan Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2004-2008 

 

 
Sumber : www.yahoofinance.com, www.bi.go.id data diolah 
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Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pergerakan IHSG lebih tidak stabil 

dibandingkan dengan harga emas. IHSG mengalami kenaikan dan penurunan 

yang lebih drastis, seperti pada tahun 2008 saat terjadi krisis global IHSG 

mengalami penurunan yang cukup tajam, sedangkan pada saat yang sama harga 

emas cendrung stabil. Hal ini menandakan bahwa emas merupakan pilihan 

investasi yang cukup aman karena tidak terlalu dipengaruhi oleh situasi 

perekonomian yang kurang stabil. Penurunan IHSG yang cukup tajam dapat 

meningkatkan risiko kerugian yang dihadapi investor. Berinvestasi di saham 

memang memberikan keuntungan yang cukup besar, namun hal diimbangi dengan 

tingkat risiko yang tinggi pula karena harga saham yang selalu berubah-ubah 

dengan cepat. Hal ini berbeda dengan harga emas terus mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan dari tahun ke tahun dan jarang mengalami penurunan. 

 

Gambar 1.2 juga dapat kita lihat bahwa tingkat suku bunga SBI pada tahun 2008 

juga mengalami peningkatan yang berlawanan dengan terjadinya penurunan 

IHSG. Pada saat pasar saham mengalami penurunan, investor dapat memilih 

menanamkan dananya pada SBI untuk memperoleh return yang lebih maksimal. 

Sertifikat Bank Indonesia merupakan aktiva bebas risiko, namun return yang 

diperoleh investor lebih kecil. Tujuan investor adalah memaksimalkan return yang 

diharapkan pada tingkat risiko tertentu, dengan memasukkan Sertifikat Bank 

Indonesia sebagai pilihan investasi diharapkan dapat mengurangi risiko yang akan 

dihadapinya. Tujuan investor adalah memperoleh return maksimal. Berikut ini 

disajikan data return dan risiko saham, emas dan Sertifikat Bank Indonesia tahun 

2004-2008. 



Table 1.5  Return dan Risiko Saham, Emas dan Sertifikat Bank Indonesia 

Tahun 2004-2008  

 

Aktiva 

Return Risiko 

Tertinggi Terendah Rata-rata Tertinggi Terendah Rata-rata 

Saham  13.63 % -31.42 % 1,29 % 152.16 % 0.045 % 7,32 % 

Emas  8,64 % -7,72 % 1,27 % 80,90 % 0,001 % 4,10 % 

SBI 12,75 % 7,33 % 0,77 % 0 % 0 % 0 % 

Sumber : lampiran 1-3 

 

Tabel  1.5 dapat kita lihat bahwa saham  memiliki  return  sebesar 1,29 % lebih 

besar dari return emas yaitu sebesar 1,27 % dan return SBI yang sebesar 0,77%. 

Dengan demikian investasi pada saham lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan investasi pada aktiva lain karena memiliki expected return lebih tinggi dari 

aktiva lainnya. Meskipun investasi di pasar modal menjanjikan tingkat return 

yang lebih tinggi, namun kita perlu ingat bahwa semakin besar return, maka 

tingkat risiko yang dihadapinya akan semakin besar pula. Oleh karena itulah 

disamping memperhitungkan return, kita juga harus memperhatikan hubungan 

antara return dengan risiko dalam menentukan pilihan investasi.  

 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa saham memiliki tingkat risiko sebesar 7,32  %  

lebih besar dari tingkat risiko emas yang sebesar 4,10 %, sedangkan Sertifikat 

Bank Indonesia merupakan aktiva bebas risiko yang memiliki tingkat risiko sama 

dengan nol. Risiko dalam investasi saham memang jauh lebih tinggi dari 

dibandingkan investasi pada aktiva lainnya, namun saham juga memiliki potensi 

keuntungan atau tingkat pengembalian yang lebih besar dari aktiva investasi 



lainnya. Hal ini dikarenakan semakin besar risiko yang harus ditanggung para 

investor maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan oleh investor. 

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis memilih saham, emas dan Sertifikat 

Bank Indonesia untuk diteliti. 

 

Melihat uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai analisis portofolio antara saham, emas dan SBI dengan memilih judul : 

“Analisis Portofolio Investasi Pada Saham, Emas, dan Sertifikat Bank 

Indonesia Tahun 2004-2008”. 

 

1.2 Permasalahan 

 

Investasi pada umumnya berkaitan dengan aktivitas menginvestasikan sejumlah 

dana pada aset riil (tanah, emas, mesin, atau bangunan) maupun pada aset 

finansial (deposito, saham, ataupun obligasi). Terdapat banyak sekali pilihan 

aktiva keuangan yang dapat dijadikan pilihan investasi. Investor dalam memilih 

investasi yang akan dilakukan haruslah teliti, karena selain mengharapkan 

keuntungan (return) tetapi juga harus memperhatikan tingkat risiko yang akan 

selalu menyertainya. Pada umumnya semakin tinggi tingkat keuntungan (return) 

yang diharapkan maka akan semakin tinggi pula risiko yang harus dihadapinya. 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan investor untuk mengurangi risiko adalah 

dengan melakukan portofolio (kombinasi) dengan beberapa aktiva baik yang 

mengandung risiko maupun aktiva bebas risiko. Salah satu aktiva berisiko yang 



dapat dijadikan alternative investasi adalah saham dan emas, sedangkan aktiva 

bebas risiko salah satunya adalah investasi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI).  

 

Analisis portofolio dimaksudkan untuk mencari  kombinasi investasi aset yang 

efisien, yaitu portofolio yang dipilih dari berbagai alternative kombinasi aset yang 

menawarkan tingkat pengembalian maksimal pada tingkat risiko tertentu atau 

kombinasi saham yang menawarkan tingkat risiko terendah dengan tingkat 

pengembalian tertentu. Namun di dalam membentuk portofolio akan timbul suatu 

masalah yaitu terdapat banyak sekali kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk 

dari kombinasi aktiva yang ada. Kombinasi ini dapat mencapai jumlah yang tidak 

terbatas. 

 

Memperhatikan uraian yang telah disajikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah portofolio antara saham, emas dan Sertifikat Bank Indonesia dapat 

mengurangi risiko pada tingkat pengemballian tertentu ? 

2. Berapakah proporsi kombinasi terbaik yang akan menghasilkan portofolio 

efisien antara saham, emas, dan Sertifikat Bank Indonesia ?. 

 

 

 

 

 

 



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui risiko dan tingkat pengembalian saham, emas, dan SBI. 

2.  Menentukan proporsi terbaik untuk menghasilkan portofolio efisien antara 

saham, emas dan SBI dengan menggunakan motode Markowitz. 

3. Untuk mengetahui apakah risiko portofolio lebih baik (lebih kecil) 

daripada tidak dilakukan portofolio. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen, pemegang 

saham perusahaan, investor dalam mengambil keputusan investasi. 

2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya tentang risiko dan tingkat 

pengembalian serta analisis portofolio  dengan menggunakan metode 

Markowitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Investasi 

portofolio 

Saham Sertifikat Bank 

Indonesia 

Return Risiko 
Return (Tingkat 

Suku Bunga SBI) 

Portofolio Efisien 

INVESTOR 

Emas 

Return Risiko 

Portofolio 

Aktiva  berisiko 

Aktiva 

Berisiko 

Aktiva Bebas 

Risiko 



Investor dalam melakukan investasi portofolio aktiva yang mengandung risiko 

maupun pada aktiva bebas risiko memperhitungkan besarnya risiko dan tingkat 

pengembalian. Aktifitas saham perusahaan di dalam pasar modal dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan. Perubahan harga saham merupakan salah 

satu komponen utama dalam perhitungan tingkat pengembalian (return) dan risiko 

(risk) yang dijadikan alat untuk mengukur prestasi perusahaan. 

 

Total pengembalian dari investasi saham (return) adalah jumlah pendapatan yang 

berasal dari jumlah kenaikan atau penurunan harga (capital gain or capital loss) 

ditambah dengan pendapatan dividen. Komponen tingkat pengembalian diperoleh 

dari kenaikan atau penurunan harga saham. Harga yang terus meningkat akan 

memperbesar tingkat pengembalian investor, dan bagi perusahaan harga yang 

tinggi akan memperbesar modal karena agio sahamnya meningkat. 

 

Risiko (risk) suatu perusahaan tinggi maka tingkat pengembalian (return) saham 

tersebut harus tinggi pula dan sebaliknya bila risiko (risk) suatu saham rendah 

maka tingkat pengembalian (return) saham tersebut rendah pula. Investor perlu 

membaca peluang dan ancaman sebelum memutuskan investasinya dengan 

mempertimbangkan risiko dengan return yang diharapkan. 

 

Analisis portofolio dapat ditentukan dengan menggunakan metode Markowitz., 

dengan menggunakan metode ini sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi 

lebih kecil dari +1 akan mengurangi risiko portofolio. Semakin banyak sekuritas 

yang dimasukkan dalam portofolio, semakin kecil risiko portofolio. Dengan 



adanya aktiva bebas risiko seperti pada Sertifikat Bank Indonesia, investor 

mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini pada portofolionya. Suatu 

aktiva bebas risiko mempunyai ekspektasi return tertentu dengan varian return 

sama dengan nol.  

 

Analisis portofolio dimaksudkan untuk mencari  kombinasi investasi aset yang 

efisien, yaitu portofolio yang dipilih dari berbagai alternative kombinasi aset yang 

menawarkan tingkat pengembalian maksimal pada tingkat risiko tertentu atau 

kombinasi aset yang menawarkan tingkat risiko terendah dengan tingkat 

pengembalian tertentu. Namun di dalam membentuk portofolio akan timbul suatu 

masalah yaitu terdapat banyak sekali kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk 

dari kombinasi aktiva yang ada. Kombinasi ini dapat mencapai jumlah yang tidak 

terbatas. 

 

1.5 Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut : 

”Portofolio antara saham, emas dan Sertifikat Bank Indonesi akan 

mengurangi tingkat risiko pada tingkat pengembalian tertentu.” 

 

 

 

 

 



1.6 Batasan Penelitian 

 

Batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Study ini menganalisis portofolio ke tiga aset yaitu saham, emas, dan 

Sertifikat Bank Indonesia. 

2. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah IHSG sebagai 

indikator pergerakan pasar modal setiap periode perbulan selama periode 

2004-2008 di Bursa Efek Indonesia. 

3. Harga emas yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga emas perbulan 

pada periode 2004-2008. 

4. Tingkat pengembalian SBI diambil dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia periode 2004-2008. 

 

 

 

 


