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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan terdapat beberapa kesimpulan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Portofolio optimal saham di Indeks LQ45 pada periode bullish terbentuk dari 8 

saham yaitu UNVR, AALI, JSMR, INDF, SMGR, INTP, ITMG, dan, UNTR. 

Proporsi saham UNVR sebesar 26.73%, AALI sebesar 8,66%, JSMR sebesar 

21,53%, INDF sebesar 18,44%, SMGR sebesar 11,81%, INTP sebesar 9,91%, 

ITMG sebesar 1,30% dan UNTR sebesar 1,61%. Proporsi saham terbesar ada 

pada saham dengan kode sahamUNVR sebesar 26,73% dan yang terkecil ada 

pada saham dengan kode saham ITMG sebesar 1,30%. 

2. Return portofolio saham optimal pada periode bullish dalam penelitian ini 

adalah sebesar 0,028457 atau 2,8457% lebih tinggi dari return pasar yang 

sebesar 0,018828 atau 1,8828% dan lebih tinggi dari return pada aset bebas 

resiko yang sebesar 0,00501 atau 0,0501%.  

3. Resiko portofolio optimal menjadi lebih kecil dibandingkan dengan resiko pada 

individu-individu saham yaitu menjadi sebesar 0,03747. Investor yang rasional 

akan membentuk portofolio yang optimal dibandingkan menginvestasikan 

dananya hanya pada satu aset yang beresiko, sebab portofolio optimal 

merupakan kombinasi dari saham-saham yang efisien. 
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5.2 Saran 

1. Bagi investor, dalam berinvestasi khususnya pada periode bullish, disarankan 

untuk membentuk portofolio yang optimal sesuai dengan preferensi resiko, 

sebab return yang diperoleh dengan membentuk portofolio optimal akan 

menjadi relatif lebih besar dan resiko akan menjadi relatif lebih kecil. 

2. Bagi investor, disarankan dalam membentuk portofolio optimal saham 

khususnya pada periode bullish menggunakan metode single index model 

(SIM). 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti dan membandingkan 

beberapa periode bullish agar dapat diketahui saham-saham yang selalu 

bertahan pada periode bullish. 

4.  Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode lain selain 

single index model (SIM) dalam membentuk portofolio optimal saham seperti, 

metode CAPM, metode APT, metode Mean-Variance, dan metode Black-

Litterman agar dapat diketahui perbedaan-perbedaan saham yang masuk 

portofolio optimal dengan menggunakan metode lain. 

 

 

 


