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This study aims to determine the effect of the level of risk against return of shares of
shares forming the optimum portfolio, then the chosen 10 state-owned enterprises in the
period of 2010. Independent variables used in this study is Tingkar risk, while stock returns
as the dependent variable.
The data used are the financial statements of companies owned, published via the
website www.idx.co.id. The method of analysis used in this study is a quantitative method to
test statistical analysis is a simple regression analysis.
The analysis showed that the level of risk stocks affect stock returns in the formation
of optimum portfolio.
Based on the results of the research that investors should strongly consider the
calculation of the level of risk and return in investing with as many assets in the portfolio
formation.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko saham terhadap
return saham pembentuk portofolio optimum, maka dipilihlah 10 perusahaan BUMN pada
periode tahun 2010. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Tingkat Risiko, sementara return saham sebagai variabel dependen.
Data yang digunakan adalah laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan BUMN
yang dipublikasikan melalui website www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian analisis statistik yaitu analisis
regresi sederhana.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat risiko saham berpengaruh tidak signifikan
terhadap return Saham dalam pembentukan portofolio optimum.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa para investor sebaiknya sangat
mempertimbangkan perhitungan tingkat risiko dan return dalam berinvestasi dengan banyak
aktiva seperti halnya dalam pembentukan portofolio.
Kata-Kata Kunci: Tingkat Risiko, dan Return Saham.

PENDAHULUAN
Era pasar modal di indonesia dapat dibagi menjadi enam periode. Periode pertama
adalah periode pada jaman Belanda mulai dari tahun 1912 yang merupakan tahun
didirikannya pasar modal yang pertama. Periode ke dua adalah periode orde lama yang
dimulai pada tahun 1952. Periode ke tiga adalah periode orde baru dengan diaktifkannya
kembali pasar modal pada tahun 1977. Periode ke empat dimulai tahun 1988 adalah
periode bangunya pasar modal dari tidur yang panjang. Periode kelima adalah periode
otomatisasi pasar modal mulai tahun 1995. Periode keenam adalah periode krisis moneter
mulai bulan agustus 1997.
Pasar modal berfungsi sebagai lembaga perantara ( intermediares ). Fungsi ini
menunjukan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar
modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang
mempunyai dana lebih. Dari pihak peminjam atau yang membutuhkan dana dari pihak luar
yang mungkin mereka melakukan invvestasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari
hasil operasi usaha perusahaan.
Dalam proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi dan perusahaan
memperoleh keuntungan yang selanjutnya akan dibagikan kepada pihak yang
menginvestasikan dananya dan kedua pihak sama-sama diuntungkan. Seperti halnya pasar
pada umumnya, pasar modal merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dengan
resiko untung dan rugi. Kebutuhan dana jangka pendek pada umumnya diperoleh di pasar
uang ( bank komersial ). Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan
kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi.
Saham merupakan bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan. Obligasi ( bond )
merupakan suatu kontrak yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali pokok
pinjaman ditambah dengan bunga dalam kurun waktu tertentu yang sudah disepakati.
Semakin maju dan berkembangnya suatu peradaban masyarakat, maka obyek-obyek
investasinya semakin banyak jenisnya.
Ada dua jenis investasi yang biasa dilakukan yaitu investasi pada aset riil seperti
emas, perak, permata, tanah, bangunan, mesin dan investasi pada aset finansial seperti
saham dan obligasi. Investasi pada aset finansial ini berhubungan dengan pasar modal
karena pasar modal merupakan instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjual
belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah,
publick authorities,maupun perusahaan swasta.
Calon investor akan berinvestasi saham sebaiknya tidak menempatkan investasi
hanya pada satu saham saja tetapi sebaiknya melakukan diversifikasi dengan membentuk
portofolio saham. Selain untuk faktor keamanan, cara ini juga bisa digunakan untuk
meningkatkan keuntungan dari hasil investasi. Hal ini dilakukan karena ada dua hal penting
yang harus dipertimbangkan dalam berinvestasi yaitu, risiko ( risk ) dan tingkat
pengembalian ( return ), dimana kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena
pertimbangan investasi merupakan trade off dari kedua hal tersebut. Tetapi diversifikasi
tidak bisa menghilangkan semua risiko, risiko yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi
disebut risiko perusahaan ( risiko tidak sistematis ) sedangkan risiko yang tidak bisa
dihilangkan dengan diversifikasi disebut risiko sistematis.

Dalam menetapkan pilihan investasi, seorang investor dapat menggunakan teori
resiko dan tingkat pengembalian dimana investor akan memilih saham-saham yang
diperkirakan akan dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat resiko yang
tertentu. Pada umumnya investor akan tertarik untuk menananamkan investasinya pada
perusahaan-perusahaan yang mempunyai laba tinggi karena investor mempunyai anggapan
bahwa perusahaan yang memiliki laba tinggi akan dapat memberikan tingkat pengembalian
yang tinggi pula. Secara teoritis, terdapat hubungan positif antara resiko dan pengembalian
dimana semakin tinggi resiko yang dihadapi investor maka semakin besar pula tingkat
pengembalian yang diharapkan diterima.Resiko adalah suatu hal yang sudah pasti harus
dihadapi oleh para investor. Seorang pengambil keputusan dalam bidang keuangan harus
mampu mengevaluasi penyebab terjadinya risiko dan memahami cara-cara yang dapat
digunakan untuk mengurangi risiko tersebut, karena tidak ada investasi yang dapat berjalan
sempurna sesuai dengan keinginan para investor dan tidak semua investasi dapat
disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Adanya hubungan yang positif antara return dan
risiko maka dalam berinvestasi dikenal dengan high risk-high return, yang artinya semakin
besar risiko yang ditanggung, semakin besar pula return yang dikompensasikan. Salah satu
pembentuk portofolio saham yang optimal dengan menggunakan model indeks tunggal
dengan membandingkan antara excess return ( ERB ) masing-masing saham dengan nilai
cut-off rate (c*). Saham-saham yang memiliki ERB lebih dari c* dijadikan kandidat portofolio.
Sedangkan bila sebaliknya yaitu c* lebih besar dari ERB tidak diikut sertakan dalam
portofolio. Mengukur kinerja portofolio tidak hanya dilihat dari return saja tetapi juga harus
memperhatikan risiko yang harus ditanggung investor. Secara teoritis terdapat hubungan
yang positif antara resiko dan pengembalian dimana semakin tinggi resiko yang dihadapi
investasi maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan dapat diterima.
Dalam setiap pengambilan keputusan, seseorang akan dihadapkan pada suatu
kondisi yaitu berapa besar hasil yang bisa didapatkan dari pengambilan keputusan tersebut
dan berapa resiko yang dihadapinya. Hal yang sama juga terjadi pada seorang investor
yang melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan transaksi jual dan beli saham
tertentu di pasar modal. Dalam melaksanakan transaksi jual beli saham, seseorang akan
dihadapkan pada situasi ketidakpastian, apakah saham tersebut layak untuk dibeli dan
apakah besarnya hasil yang diperoleh sesuai dengan besarnya resiko saham tersebut.
Pada portofolio, adanya penurunan tingkat keuntungan atau resiko suatu saham
akan ditutup oleh tingkat keuntungan saham yang lainya, dengan demikian resiko dari return
akan berkurang. Portofolio akan efisien apabila terdiri dari banyak saham. Jadi masalah
dalam portofolio adalah bagaimana investasi dapat memilih dan menentukan kombinasi
terbaik antar resiko dengan tingkat pengmbalian agar terbentuk portofolio yang optimum,
sehingga kekayaan investor dapat dimaksimalkan serta bagaimana hubungan antara risk
dan return.
Indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid dan
memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu merupakan indikator likuidasi. Indeks LQ 45,
menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan
disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan demikian
saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah atau LQ45 bisa juga
disebut deretan 45 saham yang merupakan saham-saham dengan transaksi terbanyak di
Bursa Efek Indonesia. Itulah sebabnya disebut LQ45 (Liquid 45). Adapun istilah lain di pasar
modal yaitu Blue Chip. Blue Chip adalah sebuah istilah dalam pasar modal yang mengacu
pada saham dari perusahaan besar yang memiliki pendapatan stabil dan liabilitas dalam
jumlah yang tidak terlalu banyak. Istilah ini berasal dari istilah di kasino, di mana blue chips
mengacu pada counter yang memiliki nilai paling besar. Saham blue chip biasanya
memberikan dividen secara reguler, bahkan ketika bisnis berjalan lebih buruk dari biasanya.
Perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang yang terdaftar di BEI dan termasuk pada sahamsaham LQ45 dan juga terfavorit disamping itu terunggul di perdagangan pasar modal. Hal ini
dibuktikan dengan masuknya 30 Blue Chip Indonesia pada ASEAN Stars yang merupakan
situs internet bersama antara bursa-bursa efek lain dari anggota Persatuan Negara-negara

Asia Tenggara atau ASEAN, hal ini merupakan salah satu motiv utama bagi penulis untuk
melakukan penelitian terkait dengan saham-saham BUMN yang terdaftar di BEI.
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian
besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat
suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga
sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Status
pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri.
Menurut data yang dilansir dari situs resmi Kementrian BUMN yaitu www.bumn.go.id
, Deputi Mentri BUMN bidang restrukturisasidan perencanaan strategis yaitu Pandu Jayanto
mengatakan bahwa BUMN yang akan masuk pasar modal pada 2011 meliputi BUMN
bidang infrastruktur, penunjang telekomunikasi, jasa keuangan nonbank, dan transportasi.
Hal ini merupakan sinyal positif bagi para investor untuk giat dalam menanamkan modalnya
di pasar modal khususnya terkait saham-saham perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.
Hal ini juga merupakan upaya mendorong prinsip-prinsip penerapan good corporate
governance . Berdasarkan laporan keuangan 2009 ada sebanyak 76 perusahaan
negaramasuk dalam kategori BUMNsehat. Dan hal ini mudah-mudahan bisa meningkat
pada tahun 2011 berdasarkan laporan keuangan tahun 2010, dan ini langsung berdampak
pada menambahnya jumlah perusahaan BUMN yang go publick dengan penambahan 17
perusahaan pada tahun 2010. Deputi Mentri BUMN mengatakan porsi BUMN di pasar
modal cukup signifikan mencapai sekitar 24,85% atau mencapai Rp 883,4 trilliun. Dengan
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil saat ini, diperkirakan perusahaanperusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2012 ini akan meramaikan Pasar
modal Indonesia di tahun 2012.
Suatu masalah yang patut untung diteliti adalah bagaimana pembuatan ataupun
pemilihan aktiva atau sekuritas untuk dimasukkan ke dalam portofolio, sehingga dapat
memberikan return saham yang tinggi dengan tingkat risiko yang serendah-rendahnya. Ada
beberapa penelitian sebelumnya menggambarkan tentang pengaruh tingkat risiko terhadap
return saham maupun sebaliknya, dapat diketahui memang pengaruh kedua variabel
tersebut mempunyai hubungan yang positif meskipun tidak cukup kuat dalam tingkat
determinasi variavel bebas terhadap variabel terikat yang diteliti. Maka dari itu ada sesuatu
hal yang akan menarik penulis melakukan penelitian dengan patok duga (brandmark) yang
baru.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul penelitian :
“PENGARUH TINGKAT RISIKO SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PEMBENTUK
PORTOFOLIO OPTIMUM.” (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Listing di
Bursa Efek Indonesia)
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS
Dari kerangka pemikiran di atas dapat dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai
berikut:
“Tingkat Risiko Saham Perusahaan berpengaruh terhadap Return saham
perusahaan pembentuk portofolio optimum.”
Hipotesis diuji dengan menggunakan uji T
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t
digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap
variabel dependen. Hipotesis statistik yang diajukan adalah:
H0:ρ=0 Tingkat Risiko tidak berpengaruh terhadap return saham
Ha:ρ≠0 Tingkat Risiko berpengaruh terhadap return saham
Signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
dilihat dari nilai probabilitas (nilai Sig.) dari t rasio masing-masing variabel independen
pada taraf uji α = 5% (0,05). Kesimpulan dapat diterima atau tidaknya Ha sebagai
pembuktian adalah:
1) nilai sig < 0,05 maka H0 tolak
2) nilai sig > 0,05 maka H0 terima
METODE PENELITIAN
Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan
suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan
menemukan hubungan sebab-akibatnya Marzuki (1999:122). Sementara itu, menurut
Kerlinger Emzir (2010:119) penelitian kausal komparatif (causal comparative research) yang
disebut juga penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana
peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena keberadaan dari
variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat
dimanipulasi.
Operasionalisasi Variabel
Dalam pengujian hipotesis, maka perlu diteliti variabel-variabel dengan penentuan
indikator-indikatornya, adapun variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel
independen dan satu variabel dependen, yaitu :
1. Variabel independen yaitu variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh
variabel-variabel lain, yaitu : Tingkat Risiko dalam hal ini sebagai variabel X,. Tingkat
Risiko merupakan rata-rata tertimbang dari risiko sekuritas.
2. Variabel terikat (Dependent Variabel) yaitu dimana faktor keberadaannya dipengaruhi
oleh variabel bebas. Variabel terikat ini adalah Return saham sebagai variabel Y.
Untuk lebih jelasnya, variabel-variabel penelitian dapat dioperasionalisasikan sebagai
berikut
Tabel 1
Operasionalisasi Variabel
Variabel
Tingkat
Risiko
(X)

Definisi
Opersinalisasi
Varian return
sekuritas-sekuritas
yang membentuk
portofolio

Indikator

E(Ri) =

Skala

𝑁
𝑡=1 Ri

𝑛

Rasio

Return
Saham
(Y)

Perubahan harga
suatu saham ke-1
yang dihitung secara
rata-rata selama
periode pengamatan

 Capital gain
 Deviden
Rasio

Teknik Pengumpulan Data
Untuk melengkapi dan menyelesaikan pembuatan usulan penelitian ini penulis
menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi sebagai berikut :
1. Penelitian Dokumen (Documentation Research)
Yaitu suatu cara yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi dalam
mempelajari, membaca dan mengumpulkan dokumen serta arsip perusahaan yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu laporan keuangan perusahaan BUMN
yang diperoleh dari pojok bursa yang selanjutnya akan digunakan untuk
ditransformasikan sebagai variabel penelitian.
2. Riset kepustakaan (Library Research)
Yaitu penelitian yang mempelajari litelatur-litelatur, buku-buku dan media lain yang
mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mendapatkan teori yang mendukung masalah dalam pembuatan
usulan penelitian ini.
Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Menurut Nur Indriantoro
(2007: 149) :
“Data sekunder merupakn sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (dipilih dan dicatat oleh pihak lain)”.
Berdasarkan sumbernya, data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis data,
yaitu:
1. Data Internal
Dokumen-dokumen akuntansidan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan
didalam suatu organisai merupakan tipe data internal.
2. Data Eksternal
Data sekunder eksternal umumnya disusun oleh entitas selain peneliti dari organisasi
yang bersangkutan. Misalnya buku, jurnal, terbitan yang dikeluarkan media massa, dan
lain-lain.
Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari perusahaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang tercatat atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Paradigma Penelitian
Suatu paradigma yang menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian yaitu
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai.
Sedangkan dalam penelitian ini, Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai
dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan ( Sugiyono, 2003). Variabel bebas
adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Umar, 2003). Variabel terikat merupakan
variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen (Umar, 2003).
Model atau paradigma penelitian yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan
antara variabel yang diteliti (Sugiyono, 2007). Model atau paradigma penelitian ini dapat
dilihat pada gambar berikut ini:

Tingkat Risiko

Return Saham

(X)

(Y)

Faktor Lain
(e)
Gambar 2 Paradigma penelitian Pengaruh Tingkat Risiko Saham Terhadap Return Saham
Pembentuk Portofolio Optimum.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik
dengan menggunakan persamaan regresi sederhana. Analisis data dilakukan dengan
bantuan SPSS 16.
Pemilihan Portofolio Optimal dengan Model Indeks Tunggal
Untuk menentukan portofolio yang optimal akan sangat mudah jika hanya didasarkan
pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke
dalam portofolio yang optimal tersebut.
Excess return didefinisikan sebagai selisih retun ekspektasi dengan aktiva bebas
risiko. Excess return to beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap suatu unit
risiko yang tidak dapat didiversifikasi yang diukur oleh beta. Rasio ERB ini menunjukkan
hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu return dan risiko. Rumus dari ERB
(excess return to beta) adalah :
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓
ERB =
𝛽𝑖
Keterangan :
ERB
= Excess return to beta
Ri
= Tingkat keuntungan saham
Rf
= Tingkat keuntungan bebas risiko
𝛽𝑖
= Beta saham
Portofolio yang optimal adalah portofolio yang berisikan aktiva-aktiva yang memiliki
nilai ERB yang tinggi. Dalam menentukan nilai ERB yang positif, maka harus dilakukan
melalui titik pembatas (cut of point) agar menghasilkan portofolio yang optimal. Rumus Ci (
cut of point) adalah :
𝑖

𝜎𝑚 2

Ci=

[R 𝑖−𝑅𝑓 ]𝛽𝑖
σ 2
𝑒𝑖
𝑗 =𝑖
𝑖

1+𝜎𝑚 2

𝛽𝑖 2
σ 2
𝑗 =1 𝑒𝑖

Keterangan :
Ci
= Cut of point
𝜎𝑚2
= Varians market
Ri
= Tingkat keuntungan saham
Rf
= Tingkat keuntungan bebas risiko
𝛽𝑖
= Beta saham
σ𝑒𝑖 2
= Risiko non sistematis
Jika skala timbangan sekuritas (Xi) bernilai positif, maka saham akan ditahan dalam
jangka waktu yang lama. Sedangkan jika Xi bernilai negatif, maka saham akan

diperdagangkan. Jika ERB lebih besar dari Ci, maka saham tersebut termasuk ke dalam
portofolio, namunnjika ERB lebih kecil dari Ci, maka saham tersebut tidak termasuk ke
dalam portofolio.
Analisis Regresi Sederhana
Analisis regresi sederhana (Simple Regression Analysis) digunakan untuk memprediksi
nilai suatu variabel dependent berdasarkan nilai variabel-variabel independen lain. Analisis
regresi juga dapat digunanakan untuk melihat pengaruh variabel independen x terhadap
variabel dependen y . Variabel independen x sering disebut sebagai variabel prediktor,
sedangkan variabel dependen y sering disebut sebagai variabel respons.
Model regresi sederhana dapat dinyatakan sebagai persamaan linier berikut :
𝑦 = 𝑎 +b 𝑥 +𝜀
Keterangan :
Y = Return saham
a = konstanta
b = koefisien regresi
x = Risiko saham
𝜀 = standard eror
Koefisien Determinasi
Analisis koefisien determinasi (Kd) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam persentase.
Besarnya koefisien determinasi (𝑟 2 ) terletak antara 0 dan 1 atau antara 0% sampai dengan
100%. Kecocokan model dikatakan lebih baik jika 𝑟 2 semakin dekat dengan 1. Jadi untuk
batas nilai koefisien determinasi adalah 0 ≤ 𝑟 2 ≤ 1. Dapat dihitung dengan dasar
mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (r).
Formulasi Koefisien Determinasi :
Kd = 𝒓𝟐 x 100%
Dimana :
Kd = koefisien determinasi
r = koefisien korelasi
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Di dalam membentuk suatu portofolio, akan timbul suatu masalah. Permasalahannya
adalah terdapat banyak sekali kemungkinan portifolio yang dapat dibentuk kombinasi aktiva
berisiko yang tersedia di pasar. Kombinasi ini dapat mencapai jumlah yang tidak terbatas.
Belum kombinasi ini juga memasukkan aktiva bebas risiko di dalam pembentukan portofolio.
Jika terdaapat kemungkinan portofolio yang jumlahnya tidak terbatas, maka akan timbul
pertanyaan portofolio mana yang akan dipilih oleh investor. Jika investor adalah rasional,
maka mereka akan memilih portofolio yang optimal.
Untuk mengetahui Return Market (Rm) maka dilakukanlah perhitungan IHSG secara
keseluruhan berikut adalah perhitungan return market :

Tabel 1
IHSG
No

Perubahan IHSG

[Rm-E(Rm)]

[Rm-E(Rm)]2

0,029992
-0,02337
0,089447
0,06986
-0,0589
0,041845
0,053553
0,00391
0,136319
0,038275
-0,02861
0,048711

0,371035468
0,056790612
-0,086513385
-0,069859561
0,058902726
-0,041845494
-0,053553038
-0,003910068
-0,136319377
-0,038274779
0,028610729
-0,048711413

0,1376673
0,0032252
0,0074846
0,0048804
0,0034695
0,001751
0,0028679
-0,000015
0,018583
0,001465
0,0008186
0,0023728

TOTAL
39,67
0,401028
0,036352422
Rata-rata
(Rm)
0,033419
Varian (Rm)
0,002933
Sumber : Pojok Bursa Universitas Siliwangi (data diolah kembali)

0,1845702

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bulan
Des-09
Jan-10
Febuari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

IHSG
2,534
2,61
2,549
2,777
2,971
2,796
2,913
3,069
3,081
3,501
3,635
3,531
3,703

Kemudian untuk menghitung keuntungan bebas risiko (Rf) maka dimasukkanlah tingkat
suku bunga sertifikat Bank Indonesia sebagai patok duga sebagai berukut :
Tabel 2
Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia SBI
No

Bulan

Tingkat Suku Bunga (%)

1

Januari 2010

6,50

2

Februari

6,50

3

Maret

6,50

4

April

6,50

5

Mei

6,50

6

Juni

6,50

7

July

6,50

8

Agustus

6,50

9

September

6,50

10

Oktober

6,50

11

November

6,50

12

Desember

6,50

Total

78

Rf rata-rata

6,5

Rf/bulan

54% atau 0,541666666

Sumber : Pojok Bursa Universitas Siliwangi (data diolah kembali)
Dalam penentuan portofolio optimum dari 10 saham perusahaan BUMN dilakukan
dengan menggunakan metode single index model. Namun, jika kita ingin mengetahui
keadaan pasar secara umum bisa menggunakan perhitungan IHSG. Pada tabel IHSG
terlihat bahwa IHSG mengalami fluktuasi pada periode 2010. Tingkat pengembalian pasar
atau rata-rata market return (Rm) selama periode 2010 sebesar 0,033418965 dengan
tingkat risiko pasar atau market varians sebesar 0,002933457. Dan tingkat pengembalian
bebas risiko perbulan (Rf) yang berdasarkan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia
(SBI) sebesar 0,54 % atau sebesar 0,541666666. Sehingga para investor mau
mananamkan investasinya untuk mendapatkan keuntungan.
Analisis Tingkat Pengembalian dan Tingkat Risiko
Dalam membentuk portofolio optimum suatu analisis dengan berbagai alat investasi
yang akan dijadikan portofolio. Adapun dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan BUMN.
Analisis yang dilakukan adalah mengenai tingkat pengembalian dan tingkat risiko dari 10
saham tersebut. Di bawah ini adalah tabel yang berisikan mengenai tingkat pengembalian
dan tingkat risiko. (Contoh Dilampirkan)
Tabel 3
Tingkat Pengembalian dan Tingkat Risiko
Periode 2010
Nama Saham
Aneka Tambang
Tbk
Bank Negara
Indonesia Tbk
Bank Rakyat
Indonesia Tbk
Bank Mandiri Tbk
Bank Tabungan
Negara Tbk
Jasa Marga Tbk
Kimia Farma
(Persero) Tbk
Perusahaan Gas

Ri
0,016007358

𝜎𝑖 2
0,009638344

𝛽𝑖
𝜎𝑖𝑚2
0,004238526 0,000000005

𝜎𝑒𝑖 2
0,005399818

0,064796993

0,011350359

0,002036048 0,000000005

0,009314311

0,03063904

0,006605735

0,003021506 -0,1

0,003584229

0.033681702
0,046376701

0,010625662
0,020509488

0,004454469 -0,003
0,00421128
-0,023

0,006171194
0,016298209

0,063115372
0,334431103

0,014867783
0,555642411

0,002583893 0,003
0,022529834 -0,138

0,01228389
0,533112577

0,015571115

0,004026004

0,000700081 0,003

0,003325923

Negara (Persero)
Tbk
PT Timah Tbk
0,03839489
0,018615423 0,005845436 -0,003
PT
0,004686804 0,001768964 0,003
Telekomunikasi
0,111933293
Tbk
Sumber : Pojok Bursa Universitas Siliwangi (data diolah kembali)

0,012769987
0,00291784

Dari tabel di atas dapat disimpulkan :
Tingkat sensitivitas saham terhadap kondisi pasar secara umum ditunjukkan dengan
koefisien beta (𝛽). Koefisien beta dapat berupa positif (+) maupun negatif (-). Besarnya
koefisien beta normal adalah 1. Jika suatu saham memiliki 𝛽 > 1 maka, adanya return pasar
sebesar x % akan menaikkan return saham lebih dari x%. Saham-saham dengan 𝛽 > 1
digolongkan sebagai saham kuat atau aggresif stock. Jika saham memiliki 𝛽 < 1 maka,
menaikkan return pasar sebesar x% akan menaikkan return saham kurang dari x%. Sahamsaham dengan 𝛽 < 1 disebut
defensive stock atau saham lemah. Sedangkan jika saham bernilai negatif, maka menaikkan
return pasar sebesar x% akan menurunkan return saham sebesar x% dan sebaliknya.
Saham Kimia Farma (Persero) Tbk memiliki tingkat return (Ri) sebesar 0,334431103.
Saham Kimia Farma (Persero) Tbk termasuk defensive stock, karena memiliki beta sebesar
-0,138. Artinya , setiap ada kenaikan atau penurunan return pasar sebesar 1 % maka return
saham Kimia Farma (Persero) Tbk akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,138.
Saham PT Telkomsel (Persero) Tbk memiliki tingkat (Ri) sebesar -0,111933293.
Saham PT Telkomsel (Persero) Tbk termasuk dalam aggresive stock, karena memiliki beta
sebesar 0,003. Artinya setiap ada kenaikan atau penurunan return pasar sebesar 1% maka
saham PT Telkomsel (Persero) Tbk akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar
0,003.
Penentuan Portofolio Optimum
Perhitungan ERB masing-masing saham adalah :
𝑹𝒊−𝑹𝒇
ERB =
𝜷𝒊

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui saham-saham mana yang memiliki nilai
excess return to beta positif dan akan menjadi kandidat portofolio optimum.
Tabel 4
Excess Return To Beta
No
Nama Saham
1
Aneka Tambang (Persero) Tbk
2
Bank Negara Indonesia Tbk
3
Bank Rakyat Indonesia Tbk
4
Bank Mandiri Tbk
5
Bank Tabungan Negara Tbk
6
Jasa Marga Tbk
7
Kimia Farma (Persero) Tbk
8
Perusahaan Gas Negara (Persero)
9
PT Timah Tbk
10
PT Telekomunikasi Tbk
Sumber : Pojok Bursa Universitas Siliwangi (data diolah kembali)

ERB
- 105,131861
- 95, 373934
5,11027626
169,3283213
21,5343463
- 159,517098
1,501706978
- 175,365184
167,7572587
- 217,866653

Selanjutnya, portofolio yang optimal adalah portofolio yang berisikan aktiva-aktiva
yang memiliki nilai ERB positif. Dalam menentukan nilai ERB yang positif, maka harus
dilakukan melalui titik pembatas ( cut of point ) agar menghasilkan portofolio yang optimal.
Rumus Ci ( cut of point ) adalah :

𝑖

𝜎𝑚 2

Ci=

[R 𝑖−𝑅𝑓 ]𝛽𝑖
σ 2
𝑒𝑖
𝑗 =𝑖
𝑖

1+𝜎𝑚 2

𝛽𝑖 2
σ 2
𝑗 =1 𝑒𝑖

Tabel 5
Penentuan Cut Of Point
Nama
Saham

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓
𝛽𝑖

[R𝑖 − 𝑅𝑓]𝛽𝑖
σ𝑒𝑖 2

𝛽𝑖 2
σ𝑒𝑖 2

BBRI

5,11027626

14,25767232

-2,790000304

14,25767232

BMRI

169,3283213

0,246946521

-0,001458388

0,246946521

21,5343463

0,091167679

-0,000552079

0,091167679

KAEF

1,501706978

0,053644406

-0,035722286

0,053644406

TINS

167,7572587

0,118231547

-0,000704777

0,118231547

𝑖

𝑖

[R𝑖 − 𝑅𝑓]𝛽𝑖 2
σ𝑒𝑖 2
𝑗 =𝑖

BBTN

Ci

𝛽𝑖 2
σ𝑒𝑖 2
𝑗 =1

2,790000304
0,001458388
0,000552079
0,035722286
0,000704777

0,042162773
0,000724281
0,000267395
0,000157355
0,000346773

Sumber : Pojok Bursa Universitas Siliwangi (data diolah kembali)
Maka dari itu hasil dari penentuan cut of point menghasilkan pilihan aktiva-aktiva
yang menjadi portofolio optimal :
Tabel 6
Pemilihan Portofolio
No

ERB

Ci

Keterangan

1

Nama
Perusahaan
BBRI

5,11027626

0,042162773

Portofolio
Optimal

2

BMRI

169,3283213

0,000724281

3

BBTN

21,5343463

0,000267395

4

KAEF

1,501706978

0,000157355

5

TINS

167,7572587

0,000346773

Portofolio
Optimal
Portofolio
Optimal
Portofolio
Optimal
Portofolio
Optimal

Sumber : Pojok Bursa Universitas Siliwangi (data diolah kembali)
Perhitungan untuk menetukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya
didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat
dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio antara ekses
return dengan beta (excess return to beta ratio). Ada 5 perusahaan BUMN yang terpilih dan
termasuk kedalam portofolio yang optimum melalui metode model indeks tunggal
diantaranya :
1. Bank Rakyat Indonesia Tbk.
2. Bank Mandiri Tbk .
3. Bank Tabungan Negara Tbk.
4. Kimia Farma (persero) Tbk.
5. PT Timah (persero) Tbk .

Excess return didefinisikan sebagai selisih return ekspektasi dengan return aktiva
besar risiko. Excess return to beta berati mengukur kelebihan retun relatif terhadap satu unit
risiko yang tidak dapt didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio ERB ini juga
menenjukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu return dan risiko.
Portofolio yang optimal akan berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio
ERB yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak akan dimasukkan ke
dalam portofolio optimal. Dengan demikian diperlukan sebuah titik pembatas (cut off point)
yang menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi.
Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa pengaruh tingkat risiko berpengaruh
terhadap tingkat return yang terdapat di dalam portofolio optimum meskipun hanya
mempunyai pengaruh yang tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi risiko akan sangat mempengaruhi dari tingkat return tang akan diterima, baik itu
pengaruh yang positif maupun sebaliknya. Dalam portotofolio yang sudah terbentuk diatas,
menggambarkan bahwa saham-saham perusahaan BUMN bisa menjadi pilihan para
investor dalam berinvestasi, meskipun pasar modal tidak bisa menjamin apapun dalam
trading saham ataupun fluktuasinya sangat tinggi, namun perusahaan-perusahaan BUMN
sangatlah layak menjadi pilihan bagi para investor untuk membentuk portofolio optimum
dalam realitanya. Penelitian ini pun membuktikan bahwa membentuk portofolio merupakan
salah satu cara untuk mengurangi tingkat risiko yang dikenal dengan istilah diversifikasi.
Tabel model summary dapat di lihat bahwa nilai (R square) sebesar 56,1 %. Hal ini berarti
bahwa tinagkat risiko saham mempengaruhi return saham sebesar 56,1%. Sisanya sebesar
43,9% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak di teliti.
Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa setiap investor bersikap rasional dan
tidak menyukai risiko, maka setiap investor akan meminta penambahan keuntungan yang
lebih besar untuk setiap kenaikan tingkat risiko yang dihadapi. Dalam melakukan investasi
pada saham, investor dihadapkan pada risiko atau penyimpangan dari apa yang
diharapkan. Oleh karena itu, investor berusaha memilih saham yang memberikan hasil
maksimal pada risiko tertentu dengan risiko minimum.
Portofolio saham yang optimal adalah dengan menentukan nilai tertinggi dari ERB
(excess return to beta) yang nilainya harus lebih besar dari Ci (cutting of point). Para
investor juga dapat mengetahui hubungan antara risiko dan return yang diharapkan dari
saham-saham yang masuk ke dalam portofolio dan saham-saham yang tidak masuk ke
dalam portofolio, sehingga para investor dapat mengetahui seberapa besar dana yang akan
digunakan untuk investasi pada portofolio.
SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menentukan portofolio optimum akan
melalui beberapa proses yang harus dilakukan, sebelum memilih saham yang baik, terlebih
dahulu haruslah menentukan return dan risiko suatu saham melalui perhitungan manual.
Terpilih 10 perusahaan BUMN yang dijadikan sampel untuk dianalisis, dari 10 perusahaan
BUMN tersebut ada beberapa perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi yaitu
saham Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Telekomumnikasi dan Jasa Marga Tbk.
Sedangkan dengan return yang tinggi yaitu saham dari perusahaan Jasa Marga Tbk.
Kemudian untuk menentukan portofolio yang optimum, maka masuklah dalam perhitungan
ERB (expected return to beta) dimana perhitungan yang menggabungkan tingkat
pengembalian yang diharapkan melalui pengukuran tingkat risiko saham. Kemudian di
buatlah titik pembatas yaitu cutting of point . Dari hasil cutting of point di dapatlah 5
perusahaan yaitu Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank Mandiri Indonesia Tbk, Bank Tabungan
Negara Tbk, PT Timah Tbk yang memiliki ERB (expected return to beta) di atas titik
pembatas atau cutting of point .
Dengan menguji pengaruh variabel X (Risk) terhadap variabel Y (Return). Dari hasil
penelitian menegaskan bahwa ada pengaruh yang lemah atau tidak signifikan dari tingkat
risiko terhadap return. Dengan interpretasi tingkat sensitivitas saham terhadap kondisi pasar
secara umum ditunjukkan dengan koefisien beta (𝛽). Koefisien beta dapat berupa positif (+)
maupun negatif (-). Besarnya koefisien beta normal adalah 1. Jika suatu saham memiliki 𝛽 >

1 maka, adanya return pasar sebesar x % akan menaikkan return saham lebih dari x%.
Saham-saham dengan 𝛽 > 1 digolongkan sebagai saham kuat atau aggresif stock. Jika
saham memiliki 𝛽 < 1 maka, menaikkan return pasar sebesar x% akan menaikkan return
saham kurang dari x%. Saham-saham dengan 𝛽 < 1 disebut defensive stock atau saham
lemah. Sedangkan jika saham bernilai negatif, maka menaikkan return pasar sebesar x%
akan menurunkan return saham sebesar x% dan sebaliknya.
SARAN
Berdasarkan kempulan yang dihasilkan dari bab sebelumnya, saya sebagai penulis
ingin memberikan saran yang diharapkan akan menambah wawasan, yaitu :
1. Bagi perusahaan
Bagi perusahaan BUMN umumnya yang listing di BEI sebaiknya menekan tingkat risiko
perusahaan guna merangsang naiknya return yang akan dihasilkan, dalam penelitian ini
menunjukkan ada pengaruh yang dihasilkan dari tingkat risiko terhadap return, sehingga
dapat menarik para investor guna berinvestasi.
2. Bagi Universitas Siliwangi
Hasil penelitian ini bisa menjadi contoh bagi para mahasiswa untuk melakukan penelitian
selanjutnya, dengan patok duga yang baru dalam penelitian ini mahasiswa diharapkan
bisa mengembangkan penelitian selanjutnya. Untuk menghasilkan portofolio optimum,
para mahasiswa dapat menggunakan metode model indeks tunggal. Karena metode ini
relatif lebih mudah dan mampu mengurangi jumlah variabel yang perlu dihitung. Namun
ada baiknya para mahasiswa membandingkan terlebih dahulu dengan metode-metode
yang lainya dalam menentukan portofolio optimum.
DAFTAR PUSTAKA
Riyanto,
Bambang, 1995, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahan, Edisi Keempat,
Yogyakarta: BPFE UGM.
Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Ketiga,
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hartono, Jogiyanto,M, 2000, Teori Portfolio dan Analisis Investasi, Yogyakarta: BPFE-UGM,
Husnan, Suad, 2003, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Yogyakarta:
BPFE-UGM.
J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, 1995, Manajemen Keuangan, Edisi Kesembilan
Jakarta : Binarupa Aksara.
Kammaruddin, Ahmad 2004, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, Jakarta : PT
Asdi Mahasatya.
Martono SU dan Agus Harjito.(2003). Manajemen Keuangan, Edisi pertama.
Yogyakarta:ekonisia
Sudjana, 1996, Metoda Statistika. Bandung : Tarsito
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung : Alfabeta
Sundjaja, Ridwan S dan Inge Barlian, 2003, Manajemen Keuangan dua, Edisi Keempat
Jakarta : Literata Lintas Media

LAMPIRAN
Tabel 7
Perhitungan Risk And Return Saham
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Periode Desember 2009 – Desember 2010
Bulan
Des-09
Jan-10
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des

Harga Saham
2200
2125
2075
2400
2450
2025
1940
2100
2075
2375
2550
2325
2450

Gain/Loss
-0,034090909
-0,023529412
0,156626506
0,020833333
-0,173469388
-0,041975309
0,082474227
-0,011904762
0,144578313
0,073684211
-0,088235294
0,053763441

Deviden
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0

Sumber : Pojok Bursa Universitas Siliwangi (data diolah kembali)

Deviden Yield
0
0
0
0
0
0
0,033333333
0
0
0
0
0
Total
Ri
Var (Ri)
Cov(Ri,Rm)
Beta
Unsyst Risk

Total Return

[Ri-E(Ri)]

-0,034090909
-0,023529412
0,156626506
0,020833333
-0,173469388
-0,041975309
0,11580756
-0,011904762
0,144578313
0,073684211
-0,088235294
0,053763441
0,192088291
0,016007358
0,009638344
0,004238526
0,000000005
0,005399818

0,2261792
0,039536769
-0,146988162
-0,016594808
0,173469393
0,047375127
-0,11580756
0,011904762
-0,144578313
-0,073684211
0,088235294
-0,053763441
0,03528405

[Ri-E(Ri)]2
0,05115703
0,001563156
0,02160552
0,000275388
0,03009163
0,002244403
0,013411391
0,000141723
0,020902889
0,005429363
0,007785467
0,002890508
0,157498468

[Ri-E(Ri)]X[RmE(Rm)]
0,012844855
-0,00342046
0,010268528
-0,000977479
-0,007258912
-0,002537082
0,000452815
-0,00162285
0,005533703
-0,002108159
-0,004298066
0
0,006876894

