
Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks 
Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi pada Saham ... 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.34 April 2015 Page 79 
 

ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL 

MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA 

SAHAM ISSI DI BEI  

 

Pristiwantiyasih1 

pristiwantiyasihbwi5@gmail.com  

 

ABSTRACT 

  

 This study aims to analyze the optimal form of 

portfolios in ISSI stocks in the period of June 2014-

November 2015. There are two important factors when 

investing in stocks namely stock returns and risks. When 

investors make an investment, they will want an optimal 

return. Portfolios relate to how to allocate a number of 

shares into various types of investments that generate 

maximum profit. This research is conducted using Single 

Index model, and the data used is monthly stock closing 

price and ISSI stock trading frequency during June 2014-

November 2015. 

 The results of this study indicate that using a 

single index model on 28 companies always enter the ISSI 

stock group for 2 periods (June 2014-November 2015), 

there are seven stocks that enter the candidate optimal 

portfolio, namely: TOTO, SKLT, ICBP, TPIA, AKPI, SMSM, 

and TRST. Based on the calculation, investors will get a 

portfolio return of 5.83% with a portfolio risk of 0.07%. To 

invest the investor can divide on several shares with the 

proportion of funds in the stock of TOTO of 23.40%, SKLT 
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of 5.07%, ICBP of 7.31%, TPIA of 46.19%, AKPI of 

15.89%, SMSM of 2.07%, and TRST by 0.04%. Although 

including a portfolio candidate, however, the average 

trading frequency of the portfolio candidate's stock 

indicates that the investor does not choose stock based on 

cut-off point (C *) during June 2014-November 2015. 

 

Keywords: ISSI, single index model, optimal portfolio, 

expected return and variance portfolio, and frequency of 

stock trading. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk 

portoolio optimal pada saham-saham ISSI di BEI periode 

Juni 2014-November 2015. Ada dua faktor penting pada 

saat berinvestsi pada saham yaitu return saham dan 

risikonya. Ketika investor melakukan suatu investasi, 

mereka akan menginginkan return yang optimal. Portofolio 

berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan sejumlah 

saham ke dalam beragam jenis investasi yang 

menghasilkan keuntungan maksimum. Penelitian ini 

dilakukan menggunakan model Indeks Tunggal, dan data 

yang digunakan adalah harga penutupan saham secara 

bulanan dan frekuensi perdagangan saham ISSI selama 

Juni 2014-November 2015. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan 

menggunakan model indeks tunggal pada 28 perusahaan 

selalu masuk kelompok saham ISSI selama 2 periode (Juni 

2014-November 2015), terdapat tujuh saham yang masuk 

kandidat portofolio optimal, yaitu: TOTO, SKLT, ICBP, 

TPIA, AKPI, SMSM, dan TRST. Berdasarkan perhitungan, 

investor akan mendapatkan return portofolio sebesar 
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5,83% dengan risiko portofolio sebesar 0,07%. Untuk 

berinvestasi investor dapat membagi pada beberapa 

saham dengan proporsi dana pada saham sebesar TOTO 

sebesar 23,40%, SKLT sebesar 5,07%, ICBP 

sebesar7,31%, TPIA sebesar 46,19%, AKPI sebesar 

15,89%, SMSM sebesar 2,07%, dan TRST sebesar 0,04%. 

Walaupun termasuk kandidat portofolio, akan tetapi rata-

rata frekuensi perdagangan saham kandidat portofolio 

menunjukkan bahwa investor tidak memilih saham 

berdasarkan cut-off point (C*) selama Juni 2014-November 

2015. 

Kata kunci: ISSI, model indeks tunggal, portofolio optimal, 

expected return dan variance portofolio, serta frekuensi 

perdagangan saham 
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Untag Banyuwangi 

PENDAHULUAN 

Pasar modal 

Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir 

menjadi perhatian 

banyak pihak, khusunya 

masyarakat bisnis. Hal 

ini disebabkan oleh 

kegiatan pasar modal 

yang semakin 

berkembang dan 

meningkatnya 

keingingan masyarakat 

bisnis untuk mencari 

alternatif sumber 

pembiayaan usaha 

selain bank. Suatu 

perusahaan dapat 

menerbitkan saham dan 

menjualnya di pasar 

modal untuk 

mendapatkan dana yang 

diperlukan, tanpa harus 

membayar beban bunga 

tetap seperti jika 

meminjam ke bank.  

Investasi pada 

dasarnya adalah 

penanaman sejumlah 

dana atau barang yang  

diharapkan akan 

memberikan hasil yang 

lebih dikemudian hari. 

Investasi berupa  surat 

berharga (sekuritas) 

pada umumnya dapat 

dilakukan melalui pasar 

modal  dan pasar uang. 

Tingkat keuntungan 

yang diperoleh di pasar 

modal dalam  bentuk 

surat berharga 

khususnya saham lebih 

besar dibandingkan 

tingkat  keuntungan di 

pasar uang yang 

ditanamkan dalam 

bentuk deposito. Di lihat 

dari segi risiko, investasi 

di pasar modal 

mempunyai  risiko lebih 

besar dibandingkan 

risiko investasi di pasar 

uang karena risiko dan  

keuntungan pada 

umumnya mempunyai 

hubungan positif  yaitu 

semakin besar  tingkat 

keuntungan semakin 

besar pula risiko yang 
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ditanggung. 

Analisis portofolio 

sangat penting bagi para 

investor untuk dipakai 

sebagai dasar dalam 

melakukan diversifikasi 

saham agar dapat 

membentuk portofolio 

yang optimal. Portofolio 

optimal merupakan 

“Portofolio dengan 

kombinasi yang terbaik” 

(Jogiyanto, 2010: 309). 

Pendekatan yang dapat 

digunakan untuk 

membentuk portofolio 

optimal ada dua yaitu 

pendekatan Markowitz 

dan Single Index Model. 

Pendekatan pertama 

adalah pendekatan 

Markowitz. 

Single Index 

Model (Model Indeks 

Tunggal) dipilih karena 

metode ini merupakan 

penyederhanaan dari 

model Markowitz. 

Pemilihan saham dan 

penentuan portofolio 

optimal yang 

dilakukannya didasari 

oleh pendahulunya 

Markowitz yang dimulai 

dari data historis atas 

saham individual yang 

dijadikan input, dan 

dianalisis untuk 

menjadikan keluaran 

yang menggambarkan 

kinerja setiap portofolio, 

apakah tergolong 

portofolio optimal atau 

sebaliknya. 

Penelitian ini 

menggunakan Index 

Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) karena 

perusahaan yang sudah 

masuk ISSI merupakan 

perusahaan yang sudah 

go-public dan memenuhi 

kriteria syariah. Saham 

syariah mengacu 

kepada daftar saham 

pada Indeks Saham 

Syariah Indonesia 

(ISSI). ISSI merupakan 

indeks saham yang 

mencerminkan 
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keseluruhan saham 

syariah yang tercatat di 

BEI. Konstituen ISSI 

adalah keseluruhan 

saham syariah tercatat 

di BEI dan terdaftar 

dalam Daftar Efek 

Syariah (DES). 

Konstituen ISSI direview 

setiap 6 bulan sekali dan 

dipublikasikan pada 

awal bulan berikutnya. 

Konstituen ISSI juga 

diperbaharui jika ada 

saham syariah yang 

baru tercatat atau 

dihapuskan dari DES. 

Metode perhitungan 

indeks ISSI 

menggunakan rata-rata 

tertimbang dan 

kapitalisasi pasar. 

Tahun dasar yang 

digunakan dalam 

perhitungan ISSI adalah 

awal penerbitan DES. 

Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui:  

1. Berapa portofolio 

optimal yang dapat 

dibentuk dari saham-

saham perusahaan 

yang tergabung 

dalam Indeks Saham 

Syariah Indonesia 

(ISSI) di BEI periode 

2014-2015 dengan 

menggunakan 

metode indeks 

tunggal  

2. Seberapa besar  

expected return  dan 

risiko portofolio dari 

saham-saham 

perusahaan yang 

masuk dalam 

portofolio optimal  

. 

METODE 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah daftar 

saham yang ada didalam 

ISSI di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 

Juni 2014 - November 

2015. Untuk sampel 

dalam penelitian ini 

adalah saham-saham 
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mana yang konsisten 

pada daftar saham di ISSI 

dari tahun 2014 hingga 

tahun 2015. Pemilihan 

sampel data dilakukan 

secara  purposive 

sampling, yaitu seleksi 

data yang didasarkan  

pada kriteria tertentu atau  

judgement sampling. 

Kriteria tersebut adalah: 

a. Saham perusahaan 

terdaftar dan aktif 

diperdagangkan di 

Indeks Saham 

Syariah Indonesia 

(ISSI) selama tahun 

2014-2015. 

b. Perusahaan selalu 

membagi dividen 

selama 2014-2015. 

c. Perusahaan yang 

tergabung pada 

sektor manufaktur. 

Berdasarkan 

kriteria tersebut sehingga 

didapatkan 28 saham 

perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

 

Hasil perhitungan 

Expected Return, 

Variance, dan Standar 

Deviasi Saham 

Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada tabel 1 

(lampiran). Berdasarkan 

Tabel 1 perhitungan dari 

28 perusahaan yang 

djadikan sampel 

penelitian, saham yang 

memberikan tingkat 

expected return paling 

besar adalah saham 

Chandra Asri 

Petrochemical Tbk. 

(TPIA) yaitu sebesar 

0,0821000125 (8,1%). 

Sedangkan saham yang 

memberikan expected 

return paling kecil adalah 

saham  Lion Metal Works 

Tbk. (LION) yaitu sebesar 

-0,0424648282 (4,2%). 
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Hasil Perhitungan 

Market Pasar 

Return pasar 

dihitung dengan cara 

mengukur IHSG pada 

bulan sekarang dikurangi 

dengan IHSG bulan 

sebelumnya kemudian 

dibagi dengan IHSG 

bulan sebelumnya. Hasil 

perhitungan expected 

return dapat dilihat pada 

tabel 2 (lampiran).  

 

 

 

 

Hasil Analisis 

Perhitungan Kovarian 

Antara Return Saham 

Individual dengan 

Return Pasar 

No 
Kode 

Saham 
σim 

1 AKPI 0,0003929583 

2 AMFG 0,0013242435 

3 ASII 0,0021302048 

4 CPIN 0,0018492913 

5 DVLA 0,0007116065 

6 EKAD 0,0014204443 

7 ICBP 0,0003867318 

8 INDF 0,0015756786 

9 KAEF 0,0031980638 

10 KBLI 0,0020486381 

11 MYOR 0,0008160886 

12 PTBA 0,0024247803 

13 SCCO -0,0000535132 

14 SKLT 0,0001434304 

15 SMSM 0,0001146675 

16 SMSS 0,0021338044 

17 TOTO 0,0001889945 

18 TPIA 0,0009781813 

19 TRST 0,0000326060 

20 UNVR 0,0005555052 

 

Hasil Perhitungan 

Alpha, Beta, Variance 

Error Residual, dan 

Excess Return to Beta 

  Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada tabel 3( 

lampiran). Untuk 

memperoleh kandidat 

portofolio dari saham 

perusahaan, selanjutnya 

dilakukan perhitungan 

excess return to beta 

(ERB). ERB merupakan 

kelebihan pengembalian 

atas return bebas risiko 



Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks 
Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi pada Saham ... 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.34 April 2015 Page 87 
 

terhadap aset lain dan 

menunjukkan hubungan 

antara return dan risiko 

yang merupakan faktor 

penentu investasi. 

Berdasarkan perhitungan 

ERB yang terdapat pada 

Tabel 3, diperoleh nilai 

ERB yang tertinggi yaitu 

saham TOTO sebesar 

0,3351530645 dan nilai 

ERB yang terendah yaitu 

saham SCCO sebesar -

0,4079500497. Portofolio 

optimal berisikan 

kumpulan saham-saham 

yang mempunyai nilai 

ERB yang tinggi. 

 

Menghitung Cut-Off 

Rate 

Cut-off rate (Ci) 

dihitung dengan 

mengalikan variance 

market dengan nilai Aj 

lalu dibagi dengan 

penjumlahan konstanta 

dengan hasil kali variance 

market dengan nilai Bj. 

Nilai Ci tertinggi ini adalah 

nilai cut-off point (C*). 

 

Menentukan Unique 

Cut-Off Point  

Dari tabel 4 

(terlampir) dapat dilihat 

bahwa dari 20 data 

saham terdapat 7 saham 

yang memenuhi kriteria 

untuk masuk kedalam 

pembentukan portofolio 

yang optimal, karena nilai 

ERB dari masing-masing 

saham tersebut lebih 

besar dibandingkan 

dengan cut-off rate. 

Saham-saham tersebut 

adalah TOTO, SKLT, 

ICBP, TPIA, AKPI, 

SMSM, dan TRST. 

Nilai C* merupakan 

nilai Ci tertinggi dari 

saham-saham yang 

masuk dalam kandidat 

potofolio optimal. C* 

menunjukkan batas 

pemisah antara 

penerimaan dan 

penolakan saham untuk 
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portofolio optimal. Dari 

tabel diatas diketahui 

bahwa C* berada pada 

angka 0,0298337694 

yang dimiliki oleh saham 

TPIA (Chandra  Asri 

Petrochemical   Tbk). 

 

Berdasarkan proporsi 

dana yang harus 

diinvestasikan pada 

masing-masing saham 

Setelah 

memperoleh 7 saham 

yang masuk dalam 

pembentukan portofolio 

optimal, maka selanjutnya 

melakukan perhitungan 

proporsi dana (Wi) untuk 

masing-masing saham. 

Untuk memperoleh nilai 

Wi, maka harus 

melakukan perhitungan 

skala tertimbang masing-

masing saham (Zi). 

Berdasarkan Tabel 

5 diketahui bahwa 

proporsi dana tertinggi 

yaitu pada saham TPIA 

yaitu sebesar 

0,4619208882 (46,19%), 

sedangkan proporsi dana 

terendah yaitu pada 

saham perusahaan TRST 

yaitu sebesar 

0,0004414761 (0,04%). 

Saham dengan proporsi 

dana tertinggi merupakan 

alternatif investasi yang 

seharusnya dipilih 

investor yang rasional. 

Selain itu, saham tersebut 

juga mempunyai nilai 

ERB yang lebih besar dari 

Ci. 

 

 

Menghitung Expected 

Return Portofolio 

Setelah 

mengetahui proporsi dana 

untuk saham yang terpilih 

dalam pembentukan 

portofolio optimal, maka 

selanjutnya menghitung 

expected return portofolio. 

Tetapi sebelum 

menghitung expected 

return portofolio, terlebih 

dahulu menghitung alpha 
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portofolio dan beta 

portofolio. Alpha portofolio 

diperoleh dari rata-rata 

tertimbang dari alpha 

setiap saham, sedangkan 

beta portofolio diperoleh 

dari rata-rata tertimbang 

beta setiap saham. 

Berikut merupakan hasil 

perhitungan alpha 

portofolio dan beta 

portofolio. 

Dari perhitungan 

tabel 6, dapat diperoleh 

nilai alpha portofolio (αp) 

sebesar 0,0571468516 

dan nilai beta portofolio 

(βp) sebesar 

0,4959890440. 

Expected return 

portofolio dihitung dengan 

penjumlahan antara alpha 

portofolio dengan beta 

portofolio yang dikaikan 

dengan expected market 

return. 

E(Rp)  = αp + βp . E(Rm)  

= 0,0571468516 + 

0,4959890440 x 

0,0023910204 = 

0,0583327715 

Dari hasil 

perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa 

return portofolio yang 

dihitung dari 7 saham 

perusahaan yang terpilih 

diharapkan memiliki nilai 

pengembalian yang 

optimal sebesar 

0,0583327715 (5,83%). 

 

Menghitung Risiko 

Portofolio 

Untuk menentukan 

risiko dari portofolio, 

terlebih dahulu harus 

diketahui beta dari 

portofolio yang 

dikuadratkan, market 

variance, dan 

unsystematic risk dari 

portofolio.  

Dari perhitungan 

tabel 7 (lampiran), 

diketahui pembentukan 

portofolio dari ketujuh 

saham yang telah masuk 

kategori saham optimal 
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yaitu TOTO, SKLT, ICBP, 

TPIA, AKPI, SMSM, dan 

TRST didapat risiko 

portofolio sebesar 

0,000771008 (0,07%). 

Risiko portofolio dibentuk 

dari ketujuh saham lebih 

kecil dibandingkan risiko 

saham individual. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan 

dari penentuan portofolio 

saham yang optimal 

dengan model indeks 

tunggal pada saham-

saham yang tergabung 

dalam Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Periode Juni 2014-

November 2015, maka 

diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat  tujuh 

saham yang 

komposisinya sesuai 

dengan pembentukan 

portofolio optimal 

saham dengan model 

indeks tunggal. Tujuh 

saham tersebut yaitu 

TOTO (Surya Toto 

Indonesia Tbk.), 

SKLT (Sekar Laut 

Tbk.), ICBP (Indofood 

CBP Sukses Makmur 

Tbk.), TPIA (Chandra  

Asri Petrochemical 

Tbk.), AKPI (Argha 

Karya Prima Industry 

Tbk.), SMSM 

(Selamat Sempurna 

Tbk.), dan TRST 

(Trias Sentosa Tbk.). 

2. Besarnya proporsi 

dana yang dapat 

diinvestasikan pada 

tujuh saham tersebut 

adalah: 

a. TOTO sebesar 

0,2340137210 

atau 23,40% 

b. SKLT sebesar 

0,0507853434 

atau 5,07% 
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c. ICBP sebesar 

0,0731178809 

atau 7,31% 

d. TPIA sebesar 

0,4619208882 

atau 46,19% 

e. AKPI sebesar 

0,158999691 atau 

15,89% 

f. SMSM sebesar 

0,0207209991 

atau 2,07% 

g. TRST sebesar 

0,0004414761 

atau 0,04% 

3. Portofolio yang 

optimal tersebut 

diharapkan memiliki 

tingkat pengembalian 

sebesar 

0,0583327715 

(5,83%) per bulan dan 

risiko yang harus 

dihadapi dari hasil 

berinvestasi pada 

saham portofolio 

tersebut adalah 

sebesar 

0,0007710080 

(0,07%). 

4. Risiko yang diperoleh 

setelah pembentukan 

portofolio optimal ini 

lebih kecil 

dibandingkan dengan 

berinvestasi dengan 

saham individual. 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, Bagi 

perusahaan yang 

sahamnya belum masuk 

dalam pembentukan 

portofolio optimal, 

diharapkan dapat 

melakukan evaluasi 

kinerja saham. Evaluasi 

ini bertujuan untuk 

mendapatkan return yang 

optimal sehingga dapat 

dijadikan investasi oleh 

investor di masa 

mendatang 
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