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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Tujuan dari suatu perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan 

(value of frim). Untuk mencapai tujuanya itu, perusahaan harus melakukan 

kegiatanya secara efektif dan efisen agar dapat menghasilkan laba yang maksimal 

yang diharapkan dapat pula memaksimalkan kemakmuran bagi para investornya. 

Selain itu tujuan perusahaan secara menyeluruh adalah perusahaan aharus mampu 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (going concern) dan juga 

berusahaan mencari kesejahteraan untuk masyarakat sebagai tanggung jawab 

sosial perusahaan itu sendiri.  

Dalam usaha mencapai tujuanya secara menyeluruh maka setiap organisasi 

bisnis harus mampu untuk mengelola kegiatanya dalam segala aspek khususnya di 

dalam aspek keuangan untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

Menurut Gitman (2003:4) keuangan dapat didefinisikan dan terbagi 

dalam beberapa bagian, sebagai berikut: 

“finance can be defined as the art and science of managing money 

virtually all individuals and organizations earn or raise money and 

spend or invest money. The major areas of finance devided into two 

boards parts : financial services and managerial finance”. 
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Artinya, keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan tentang 

mengelola uang setiap individu dan organisasi-organisasi atau mengumpulkan 

uang dan membelanjakan serta menginvestasikan uang. Bidang-bidang utama dari 

keuang dibagi menjadi dua bagian yaitu: jasa keuangan dan manajerial keuangan. 

Block dan Hirt (2005:3) mengemukakan mengenai ruang lingkup atau 

cukupan dari manajemen keuangan sebagai berikut: 

“financial management takes place within the context of economic 

activity as well as within a structure of social and ethical constrain”. 

Artinya, manajemen keuangan berlangsung pada konteks kegiatan ekonpmi 

seperti dalam suatu struktur social yang etis. 

Block dan Hirt (2005:5) juga menjabarkan maksud dari pernyataan dalam 

manjemen keuangan diatas sebagai berikut : 

“the field of finance is closely related to economic and accounting and 

financial managers needs to understand the relationship to between 

these field economic provides a structure for dicition making in such 

areas ar risk analysis, pricing teori through supply and demand 

relationship, comperative return analysis, and many other importan 

areas. Accounting is sometimes said to be the language of finance 

because it provides financial data trough income statement, balance 

sheets, and the statement of cash flow”. 

 

Artinya, keuangan berhubungan erat dengan ekonomi dan akuntansi, dan para 

manajer perlu memahami hubungan antara ekonomi dengan menyediakan suatu 

struktur untuk mengambil suatu keputusan dalam analisis risiko di bidang 

ekonomi, dan bidang-bidang yang lainya. Akuntansi adalah bahasa dari keuangan 

karena menyediakan data keuangan berupa ikhtisar rugi laba, neraca dan laporan 

dari arus kas. 
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Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan 

adalah suatu fungsi manajemen terhadap segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bidang keuangan yaitu bagaimana memperoleh data, 

menggunakan dana dan mengelola asset untuk memaksimalkan tujuan perusahaan 

secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan factor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perusahaan. 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan dalam banyak hal berkaitan dengan pembuatan 

keputusan. Keputusan yang dibuat berkaitan dengan keuangan yaitu berapa besar 

asset yang dibutuhkan oleh suatu usaha, bagaimana komposisi dari asset tersebut, 

serta darimana sumber pembiayaan atas investasi tersebut. 

Menurut Irawati (2006:1), mengemukakan secara umum kegiatan utama 

atau fungsi keuangan yang terbagi kedalam kedua kelompok, yaitu: 

1. Kegiatan mencari dana (Obtain of fund), dan 

2. Kegiatan menggunakan dana (Alocation of Fund) 

Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya keputusan yang harus 

diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manajer keuangan. Irawati 

(2006: 3) menggambakan gambaran kegiatan yang harus dilakukan oleh manajer 

keuangan.   
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Sumber : Irawati (2006: 3) 

Gambar 2.1 

Kegiatan Utama Manajer Keuangan 

Keterangan anak panah diatas : 

1. Penggunaan dana (yaitu panah 2, disebut keputusan investasi) 

2. Memperoleh dana (yaitu panah 1, disebut sebagai keputusan pendanaan) 

3. Pembagian laba (yaitu panah 4a atau 4b, disebut sebagai kebijakan dividen) 

a. Arus keputusan pengambilan dana kepasar keuangan sebagai pemilik dana 

dari laba yang dihasilkan. 

b. Arus keputusan penanaman kembali dana yang diperoleh dari laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

Gitman (2003:10) mengemukakan prihal aktivitas keuangan yang 

berkaitan dengan fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan sebagai berikut: 

“Firm financial activities, such as financial planning and fund raising, 

making capital expenditure decisions and managing cash, credit, the 

pension fund and the foreign exchange”. 

Artinya, aktivitas keuangan perusahaan seperti, perencanaan keuangan dan 

pembuatan keputusan-keputusan pengeluaran modal dan mengelola kas, kredit, 

dana pensiun dan pertukaran kurs. 

 

Activa  
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perusahaan) 

Financial 

Manager 

(manajer 

Keuangan) 

 

Financial 
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2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Investasi di pasar modal adalah bagian dari investasi pada pasar keuangan 

secara keseluruhan. Adapun beberapa definisi dari pasar modal sebagai berikut: 

Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

dalam Bab I, Pasal 1, Butir 13, pengertian pasar modal adalah: 

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek”. 

Pasar modal berfungsi sebagai fasilitator untuk memindahkan dana dari 

pihak yang mempunyai kelebihan dana jangka panjang, seperti dikemukakan oleh 

Husnan (2005:3), sebagai berikut : 

“Pasar modal merupakan sebagai pasar untuk berbagai instrument 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bias diperjual 

belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, public authorites, maupun perusahaan 

suwasta”. 

 

Sedangkan menurut Gitman (2003:25), pengertian pasar modal sebagai berikut : 

“the capital market is a market that’s enable suppliers and demanders of 

long term funds to make transaction”. 

Artinya, bahwa pasar modal adalah sebuah pasar yang mana para investor dan 

pihak yang membutuhkan pendanaan jangka panjang memungkinkan untuk 

melakukan transaksi. 
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Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimipulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pasar modal bisa dalam pengertian abstrak ataupun dalam pengertian kongkrit. 

Dalam perdagangan abstrak maka perdagangan surat berharga tidak harus 

terjadi pada suatu perdagangan tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud pasar 

abstrak dikenal dengan istilah over-the counter (OTC). Sedangkan dalam 

pengertian kongkrit maka pasar modal adalah bursa efek (stock exchange). 

2. Komoditi yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat-surat berharga 

jangka panjang. 

Dengan demikian jelas bahwa pasar modal merupakan pasar baik dalam 

pengertian abstrak maupun dalam pengertian kongkrit. 

 

2.2.2 Peranan Pasar Modal 

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu Negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antara satu Negara dengan Negara yang lain. 

Hampir semua Negara di dunia ini mempunyai dasar modal, yang bertujuan 

menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam 

memenuhi permintaan dan penawaran modal. Terkecuali dalam negara dengan 

perekonomian sosialis ataupun tertutup, pasar modal bukanlah suatu keharusan. 

Menurut Sunariyah (2004:7) peranan pasar modal pada suatu negara 

dapat dilihat dari lima segi sebagai berikut: 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

mentukan harga saham atau surat berharga yang diperjaualbelikan. Ditinjau 
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dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahaan dalam melakukan 

transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa melalui 

tatap muka (pembeli dan penjual bertemu secara tidak langsung). Pada dewasa 

ini kemudahan tersebut dapat dilakukan dengan lebih sempurna setelah adanya 

perdagangan efek melalui fasilitas perdagangan berkomputer (JATS). 

2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk menetukan 

hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan 

(emiten) untuk memenuhi keinginan para pemodal. Pasar modal menciptakan 

peluang bagi perusahaan (emiten) untuk memuaskan keinginan para 

pemegang saham, kebijakan dividend dan stabilitas harga skuritas yang 

relative normal. Pemuasan yang diberikan kepada pemegang saham tercermin 

dengan harga sekuritas. Tingkat kepuasan hasil yang diharapkan akan 

mementukan bagaimana pemodal menanam dananya dalam surat berharga 

atau sekuritas di pasar mencerminkan kondisi perusahaan. 

3. Pasar modal memberikan kesempatan pada investor untuk menjual kembali 

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainya. Dengan beroperasinya 

pasar modal para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki 

tersebut pada setiap saat. Apabila pasar modal tidak ada, maka dengan 

terpaksa investor harus menanggung pencariaan surat berharga yang 

dimilikinya sampai dengan saat likuidasi perusahaan. Keadaan semacam ini 

akan menjadikan investor akan kesulitan menerima uangnya kembali, bahkan 

tertunda-tunda dan berakibat menerima risiko rugi yang sulit diprediksi 

sebelumnya. Eksistensi operasi pasar modal memberikan kepastian dalam 
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menghindari risiko rugi, yang pada dasarnya seorangpun investor yang 

bersedia menanggung kerugian tersebut. Jadi, operasi pasar modal dapat 

menghindarkan ketidakpastian dimasa yang akan datang dan segala bentuk 

risiko dapat diantisipasi sebelumnya dengan baik. 

4. Pasar modal menciptakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat berpenghasilan kecil 

mempunyai kesempatan untuk mempertimbankan alternatif cara penggunaan 

uang mereka. Selain menabung, uang dapat dimanfaatkan melalui pasar modal 

dan beralih ke investasi yaitu denga membeli sebagian kecil saham perusahaan 

publik. Apabila sebagian kecil saham tersebut sedikit demi sedikit 

berkembang dan meningkat jumlahnya maka ada kemungkinan bahwa 

masyarakat dapat memiliki saham mayoritas. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi 

para pemodal, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan 

kebutuhan terhadap informasi bagi para pemodal secara lengkap, yang apabila 

hal tersebut harus dicari sendiri akan memerlukan biaya yang sangat mahal. 

Dengan adanya pasar modal tersebut, biaya memperoleh informasi ditanggung 

oleh seluruh pelaku pasar bursa, yang dengan sendirinya akan jauh lebih 

murah. Biaya informasi tersebut diklasifikasi dua yaitu: 

a. Biaya pencarian (search costs) informasi tentang perusahaan (emiten). 

Termasuk didalamnya adalah biaya eksplisit, seperti biaya iklan untuk 
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mengumumkan jual/beli saham. Disamping itu harus diperhitungkan 

adanya biaya implisit, seperti mencari calon pembeli atau calon investor. 

b. Biaya informasi termasuk mencari informasi tentang kelebihan atau 

kelemahan surat berharga. Misalnya, dividen dari suatu saham perusahaan. 

Dalam pasar modal yang efisien informasi itu semua dicerminkan dalam 

harga saham. 

Kelima aspek tersebut di atas memperlihatkan aspek mikro yang di tinjau 

dari sisi kepentingan para pelaku pasar modal. Namun demikian, dalam rangka 

perekonomian secara nasional (tinjauan secara Makro Ekonomi) atau dalam 

kehidupan sehari-hari, pasar modal mempunyai peranan yang lebih luas 

jangkauanya. Peranan pasar modal dalam suatu perekonomian negara adalah 

sebagai berikut : 

1. Fungsi Tabungan (savings function) 

Bagi penabung, metode yang akan digunakan sangat dipengaruhi oleh 

kemungkinan rugi sebagai akibat penurunan nilai mata uang, inflasi, risiko, 

hilang, dan lain-lain. Apabila seseorang ingin mempertahankan nilai sejumlah 

uang yang dimilikinya, maka dia perlu mempertimbangkan agar kerugian 

yang bakal dideritanya tetap minimal. Dengan melihat gambaran tersebut, para 

penabung perlu memikirkan alternative menabung ke wilayah lain yaitu 

investasi. Surat dagang yang di perdagangkan di pasar modal memberi jalan 

yang begitu murah dan mudah, tanpa risiko untuk menginvestasikan dana. 

Dana tersebut dapat digunakan untuk pemperbanyak jasa dan produk-produk 

disuatu perekonomian. Hal tersebut akan mempertinggi standar hidup untuk 
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masyarakat. Dengan membeli surat berharga masyarakat diharapkan bias 

mengantisipasi standar hidup yang lebih baik. 

2. Fungsi kekayaan (wealth function)  

Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan suatu kekayaan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek sampai dengan kekayaan tersebut dapat 

dipergunakan kembali. Cara ini lebih baik karena kekayaan itu tidak 

mengalami depresiasi (penyusutan) seperti aktiva lain. Contohnya, mobil, 

gedung, kapal laut, dan aktiva lainnya. Semakin bertambah umur kekayaan 

akan semakin besar nilai penyusutan. Akan tetapi,obligasi, saham, depositu, 

dan instrument surat berharga lainya, tidak akan mengalami depresiasi. Surat 

berharga mewakili kekuatan beli (Pruchasing power) pada masa yang akan 

dating. 

3. Fungsi Likuiditas (Liquidity Function) 

Kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga, bias dilikuidasi melalui 

pasar modal dengan risiko yang sangat minimal dibandingkan dengan aktiva 

lain. Proses likuidasi surat berharga dengan biaya relative murah dan lebih 

cepat. Dengan kata lain, pasar modal adalah ready market untuk melayani 

pemenuhan likuiditas para pemeggang surat berharga. Meskipun apabila 

dibandingkan dengan uang, masih lebih likuid uang. Uang mempunyai tingkat 

likuiditas yang paling sempurna, tetapi kemampuanya menyimpan kekayaan 

lebih rendah dibandingkan dengan surat berharga. 
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2.2.3 Lembaga-Lembaga yang Berkaitan dengan Pasar Modal 

Berbagai lembaga penunjang pasar modal diperlukan agar informasi yang 

dipergunakan oleh para pemodal untuk mengambil keputusan bisa diandalkan, 

dan transaksi dapt diselesaikan secara cepat dan murah.  

Menurut Husnan (2005:9) menyatakan bahwa: 

“Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pasar modal tersebut 

diantaranya BAPEPAM, Bursa efek, Akuntan publik, Underwriter, 

Wali amanat, notaris, konsultan hukum dan lembaga kliring” 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan lembaga-lembaga yang 

berkaitan dengan pasar modal sebagai berikut: 

1. BAPEPAM  

Lembaga ini merupakan lembaga yang di bentuk pemerintah untuk mengawasi 

pasaar modal Indonesia. BAPEPAM merupakan singkatan dari badan 

pengawas pasar modal, setelah sebelumnya singkatan dari badan pelaksana 

pasar modal. Perubahan terjadi pada akhir tahun 1990. perusahaan-perusahaan 

yang akan menerbitkan sekuritas, baik saham maupun obligasi, harus 

mendapat izin dari BAPEPAM. Fungsi yang harus dilakukan oleh BAPEPAM 

adalah fungsi pengawasan. 

2. Bursa Efek 

Bursa efek merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan 

perdagangan sekuritas. Di Indonesia terdapat bursa efek yaitu Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dibursa itulah bertemu pembeli dan penjual sekuritas. 
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3. Akuntan Publik 

Peran akuntan publik yang pertama adalah memeriksa laporan keuangan dan 

memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Dipasar modal dituntut 

pendapat wajar tanpa syarat terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang 

menerbitkan atau yang telah mendaftar dibursa. Pendapat wajar tanpa syarat 

berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prisip-Prinsip Akuntansi 

Indonesia (PAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan 

4. Underwriter 

Perusahaan yang akan menerbitkan sekuritas di bursa (perusahaan tersebut 

disebut sebagai emiten) tentu ingin agar sekuritas yang dijualnya laku semua, 

sehingga dana yang diperlukan bias diperoleh. Untuk menjamin agar 

penerbitan (emisi) sekuritas yang pertama kali tersebut (dikatakan dilakukan 

dipasar perdana) terjual semua, emiten akan meminta underwriter 

memberikan jaminan Fullcomitmen, maka semua sekuritas dijamin akan 

terjual semua. Kalau tidak terjual, underwriter itulah yang akan membeli 

sisanya. Karena underwriter menangung resiko harus membeli sekuritas yang 

tidak terjual, mereka cenderung berupaya untuk bernegosiasi dengan calon 

emiten agar sekuritas yang ditawarkan tidak terlalu mahal harganya. 

Disamping itu mereka juga memperoleh imbalan dari emiten 

5. Wali amanat (trustee) 

Jasa wali amanat diperlukan untuk penerbitan obligasi, wali amanat mewakili 

kepentingan pembeli obligasi pada dasarnya adalah kreditor dan kredit yang 

diberikan tidak dijamin dengan tanggungan apapun. Untuk meminimumkan 
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agar kredit tersebut tidak macet berarti bahwa obligasi yang dibeli tidak 

dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan, maka ada pihak yang mewakili 

para pembeli obligasi dalam melakukan semacam penilaian terhadap 

perusahaan yang akan menerbitkan obligasi. Wali amanat inilah yanga 

melakukan penilaian terhadap keamanan obligasi yang dibeli oleh para 

pemodal 

6. Notaris 

Jasa notaris diperlukan untuk membuat berita acara rapat pemegang saham 

(RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS. 

Bagaimanapun juga keputusan-keputusan untuk menjual sekuritas kepasar 

modal merupakan peristiwa yang penting dan karenanya perlu memperoleh 

persetujuan dari para pemegang saham. Disamping itu notaris juga perlu 

meneliti keabsahan penyelenggaraan RUPS tersebut. 

7. Konsultan Hukum 

Konsultan hukum diperlukan jasanya agar jangan sampai perusahaan yang 

menerbitkan sekuritas dipasar modal ternyata terlibat persengketaan hukum 

dengan pihak lain. Juga ke absahan dokumen-dokumen perusahaan perlu 

diperiksa oleh konsultan hukum tersebut. 

8. Lembaga Kliring  

Sekuritas-sekuritas akan disimpan oleh suatu lembaga dan lembaga tersebut 

bertugas untuk mengatur arus sekuritas tersebut. Kegiatan lembaga ini mirip 

dengan kegiatan Bank Indonesia yang penyelenggarakan cliring uang giral. 
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Sedangkan Suta (2000:191) menyatakan mengenai lembaga-lembaga 

yang berkaitan dengan pasar modal yaitu : 

“Terdapat dua lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan sistem 

pasar modal yaitu Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP), dan 

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (LPP)”. 

Definisi tersebut menyebutkan bahwa terselenggaranya kegiatan pasar 

modal didukung oleh dua lemabaga yaitu: 

1. Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) 

LKP adalah salah satu pendukung terselenggaranya kegiatan sistem pasar 

modal secara lengkap, yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan 

penyelesaian transaksi bursa.  

2. Lembaga Penyampaian dan Penyelesaian (LPP) 

Adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kustodian 

sentral (Tempat penyimpanan terpusat) bagi bank custodian, perusahaan efek 

dan pihak lain. Bank kustodian itu sendiri merupakan bank yang bertindak 

sebagai tempat penitipan uang, surat berharga maupun barang-barang 

berharga. 

 

2.3  Investasi 

2.3.1  Pengertian Investasi 

Investor melakukan sejumlah investasi untuk memperoleh keuntungan. 

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung bagaimana investor 

memilihnya. 
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Pengertian Investasi menurut Bodie, Kane, Marcus (2004:3) adalah: 

“An investment is the current commitment of money or other resources 

in the expectation of reaping future benefits.” 

Artinya bahwa suatu investasi adalah komitmen yang dibuat sekarang 

mengenai uang atau sumber daya lainya dengan harapan mendapat keuntungan 

dimasa yang akan dating. 

Manajemen investasi atau yang lebih dikenal dengan portofolio itu sangat 

dibutuhkan dalam proses pengaturan uang dan dalam proses pembelian dan 

penjualan saham. 

Investasi itu sendiri adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang 

dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang dan tujuanya untuk 

memperoleh penghasilan selama suatu jangka waktu tertentu. 

Definisi investasi menurut Tandelilin (2007:3) adalah sebagai berikut: 

“investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa datang.” 

 

Menurut Sunariyah (2004:4) bahwa pemilikan aktiva financial dalam 

rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Investasi langsung (direct investing)  

Investasi langsung diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga 

secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah Go-Public dengan 
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harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen atau 

capital gains. 

2. dan investasi tidak langsung (indirect investing).  

Investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharaga yang dimiliki 

diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (Investment company) 

yang berfungsi sebagai perantara. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Sekuritas yang Diperdagangkan 

Jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan dipasar finansial akan sangat 

beranekaragam. Untuk maksud analisis dan pemahaman konsep, adapun jenis-

jenis sekuritas yang diperdagangkan menurut Husnan (2005: 34-36) adalah 

sebagai berikut : 

1. Saham Biasa 

Saham biasa adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. 

Keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham berasal dari pembayaran 

dividend an kenaikan harga saham. Besar kecilnya yang diterima oleh 

pemegang saham tidak tetap,tergantung pada keputusan RUPS. Pemilik saham 

bias mempunyai hak memilih (vote) dalam RUPS untuk keputusan-keputusan 

yang memerlukan pemungutan suara, seperti pembagian dividen, 

pengangkatan Direksi dan Komisaris,dan sebagainya. 

2. Saham Preferen 

Saham preferen merupakan saham yang akan menerima dividen dalam jumlah 

yang tetap. Biasanya pemiliknya tidak mempunyai hak dalam RUPS. 
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3. Obligasi 

Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh 

perusahaan ataupun pemerintah.obligasi tersebut membayarkan bunga yang 

ditunjukan oleh coupon rate yang tercantum pada obligasi tersebut . 

4. Obligasi Konversi (convertible Bonds)  

Obligasi Konversi (convertible Bonds) adalah obligasi yang dapat 

dikonversikan (ditukar) menjadi saham biasa pada waktu tertentu ataau 

sesudahnya. 

5. Right Issue 

Right Issue adalah Alat investasi ini merupakan produk turunan dari saham. 

Right issue merupakan pemberian hak kepada para pemegang saham untuk 

membeli saham baru dari perusahaan dengan harga tertentu dan dalam batas 

waktu tertentu. Kebijakan Right issue ini merupakan upaya emiten untuk 

menambah saham yang beredar, guna menambah modal perusahaan.  

6. Waran  

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang 

sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga 

lain, misalnya obligasi atau saham. 

 

2.3.3 Tujuan Investasi 

Investasi dilakukan untuk tujuan tertentu agar investor mendapatkan 

manfaat dari kegiatan tersebut. Tujuan dari investasi menurut Tandelilin (2007:5) 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan 

datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana akan meningkatakan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha mempertahankan 

tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan 

datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi. 

Dengan melakukan investasi dalam pemilihan perusahaan atau obyek lain, 

seseorang dapat menghidarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak 

merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan 

yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-

bidang usaha tertentu. 

 

2.4 Portofolio 

2.4.1 Pengertian Portofolio 

Portofolio merupakan kumpulan suatu aset yang jumlahnya lebih dari satu. 

Misal, seorang investor memiliki 5 atau 10 saham, maka investor tersebut bisa 

disebut memegang suatu portofolio. Portofolio secara harfiah memiliki 

sekumpulan surat-surat. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik 
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modal akan menginvestasikan uangnya kedalam berbagai jenis surat berharga 

dengan tujuan mengurangi resiko. 

Pengertian portofolio menurut Sunariyah (2004: 194) sebagai berikut : 

“Portofolio adalah serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang di 

investasikan dan dipegang oleh pemodal, baik perorangan maupun 

lembaga”. 

Seorang pemodal yang menginvestasikan dananya dipasar modal biasanya 

tidak hanya memilih satu saham saja. Alasanya dengan melakukan kombinasi 

saham, pemodal dapat meraih return yang optimal sekaligus akan memperkecil 

risiko melalui diversivikasi. 

Mengukur retrun atau risiko untuk sekuritas tunggal memang penting, 

tetapi bagi manajer portofolio, retrun dan risiko seluruh sekuritas di dalam 

portofolio lebih diperlukan. Perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan dari 

suatu portofolio tidak lain merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan 

yang diharapkan masing-masing saham yang membentuk portofolio tersebut 

dinyatakan dalam rumus:  

 E(Rp) = 


n

i

ii REX
1

)(.  

dimana :  

E(Rp) = tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio  

E(Ri)  = tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham i  

Xi  = proporsi dana yang ditempatkan pada saham i ( i = 1, 2, 3,..., n )  
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Selain menghitung return portofolio seorang investor juga harus 

menghitung risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko merupakan kondisi dimana 

investor menerima keuntungan lebih kecil dari yang diharapkan. Untuk mengukur 

risiko sebagai akibat dari ketidakpastian yang muncul, investor harus memahami 

konsep distribusi probabilitas sebagai berikut: 

 

 Varians (
2
) =   




n

i

ii XRER
1

2
.)(  

di mana:  

Ri  = keuntungan yang terjadi  

E(R)  = keuntungan yang diharapkan  

Xi  = probabilitas kejadian  

Diversifikasi portofolio dapat juga diartikan sebagai pembentukan 

portofolio sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi risiko portofolio tanpa 

mengorbankan pengembalian yang dihasilkan. Portofolio diartikan sebagai 

serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang diinvestasi dan dipegang oleh 

pemodal, baik perorangan maupun lembaga. Pembentukan portofolio berangkat 

dari usaha diversifikasi investasi guna mengurangi risiko. Terbukti bahwa 

semakin banyak jenis efek yang dikumpulkan dalam keranjang portofolio maka 

risiko kerugian saham yang satu dapat dinetralisir oleh keuntungan yang diperoleh 

dari saham lain. 

Pembentukan portofolio berawal dari usaha diversivikasi investasi guna 

mengurangi risiko. Sunariyah (2004:194) mengatakan bahwa: 
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“Semakin banyak jenis efek yang dikumpulkan dalam keranjang 

portofolio, maka risiko kerugian saham yang satu dapat di netralisir 

oleh keuntungan yang diperoleh dari saham lain.” 

Selanjutnya Sunariyah (2004:194) menyatakan, dalam konteks portofolio 

pasar, harus dipahami adanya risiko investasi yang terdiri dari 2 (dua) komponen, 

yaitu: 

1. Risiko tidak sistematik (unsystematic risk) 

2. Risiko sistematik (systematic risk) 

Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang terkait dengan suatu saham 

tertentu yang umumnya dapat dihindari (diversifiable), sedangkan risiko 

sistematik merupakan risiko pasar yang bersifat umum dan berlaku bagi semua 

saham dalam pasar modal yang bersangkutan. Risko ini tidak dapat dihindari oleh 

pemodal melalui diversifikasi. 

 

2.4.2 Tujuan Portofolio 

Tujuan portofolio adalah untuk melakukan diversifikasi dalam investasi 

yang dapat memperkecil risiko yang dihadapi investor bila dibandingkan dengan 

melakukan investasi pada saham individu. Meskipun demikian memilih portofolio 

yang optimal bukanlah hal yang mudah. 

Menurut Sunariyah (2004:195) tujuan portofolio adalah:  

1. Pada risiko tertentu berusaha mencapai keuntungan semaksimal mungkin.  

2. Pada tingkat keuntungan tertentu berusaha mencapai risiko yang minimal.  
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Prinsip portofolio, selain untuk meminimalkan risiko, juga untuk 

memaksimalkan hasil, sebab tidak semua jenis investasi akan meningkatkan 

keuntungan apa bila kita menambahkan modal untuk investasi. Untuk membentuk 

portofolio yang optimal, investor harus menentukan portofolio yang efisien 

terlebih dahulu, sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih 

seseorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio 

yang efisien. Portofolio optimal dicapai dengan melakukan simulasi pada 

beberapa sekuritas yang dinilai efisien dengan prosedur perhitungan tertentu. 

 

2.4.3 Return dan Risiko dalam Portofolio  

 Investasi di pasar modal tidak selalu menguntungkan para investor maka 

para investor akan membandingkan terlebih dahulu antara hasil yang didapat 

dengan besar atau kecilnya risiko yang akan dihadapi sebelum melakukan 

investasi pada saham melalui analisis portofolio. Risiko yang akan dihadapi dalam 

membeli saham selalu berhubungan dengan kemungkinan besar atau kecilnya 

hasil yang diharapkan.  

Menurut Husnan (2005: 161) terdapat 2 risiko yang dihadapi oleh para 

investor di dalam berinvestasi, yaitu : 

1. Risiko tidak sistematis (Unsystematic Risk) 

Risiko yang dapat dihilangkan dengan mendiversifikasikan investasinya. 

2.  Risiko sistematis (Systematic Risk) 

 Risiko yang selalu ada dan tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi saham. 



 

40 

 

 

  Berdasarkan dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis risiko 

tidak sistematis berhubungan langsung dengan emiten yang sahamnya 

diperdagangkan di bursa saham. Jika manajemen berhasil meningkatkan 

keuntungan dan kinerja perusahaan, maka tentu saja saham dari perusahaan itu 

akan diburu oleh para investor. 

 Sedangkan risiko sistematis disebut risiko pasar karena fluktuasi ini 

disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan yang 

beroperasi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor fundamental ekonomi dan 

faktor non fundamental ekonomi. Faktor fundamental ekonomi, misalnya kondisi 

perekonomian seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.  

Sebenarnya pilihan investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada 

tingkat keuntungan yang diharapkan. Karena apabila pemodal mengharapkan 

untuk memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi maka ia harus bersedia 

menanggung risiko yang tinggi pula. Dalam pemilihan alternative investasi, 

diasumsikan bahwa investor sebagai pengambil keputusan  adalah seorang yang 

risk averter.  

Risk averter lebih menyukai sesuatu yang diperoleh pada saat ini. 

Sehingga untuk setiap tambahan satu unit risiko, ia menuntut adanya kompensasi 

berupa tingkat keuntungan yang lebih besar. Salah satu karaktristik investasi pada 

sekuritas adalah kemudahan untuk membentuk portofolio investasi, artinya 

investor dapat menyebar (melakukan divesifikasi) investasinya pda berbagai 

kesempatan investasi dengan cara menggabungkan sekuritas-sekuritas ke dalam 
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aktivitas investasinya. Seperti yang diungkapkan oleh Jogiyanto (2007:149) 

bahwa: 

“Secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan 

menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk 

portofolio.” 

Dengan demikian semakin besar kemungkinan penyimpangan maka 

semakin besar pula risikonya. Semakin besar tingkat penyebaran maka investasi 

yang dilakukan semakin berisiko. 

Investasi di pasar modal dapat berupa saham, obligasi, sertifikat-sertifikat 

dana, dan sebagainya. Pasar modal memungkinkan investor mempunyai berbagai 

pilihan investasi dengan melihat dan mempelajari kinerja dan prospek perusahaan 

yang menerbitkan saham sesuai dengan preferensi risiko mereka. Pasar modal 

memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi investasi serta membentuk 

portofolio sesuai dengan risiko yang bersedia mereka tanggung dengan tingkat 

keuntungan yang mereka harapkan. Menurut Sunariyah (2004:180) bahwa: 

”Portofolio merupakan serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang 

diinvestasi dan dipegang oleh investor baik perorangan maupun 

lembaga.” 

Dari definisi tersebut maka hal yang dapat kita ambil adalah dengan 

menginvestasikan dana pada suatu portofolio maka akan memperkecil risiko dari 

yang optimal adalah portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu 

dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi 

Husnan (2005:123). 
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2.4.4 Model-Model Portofolio 

Terdapat dua model pada portofolio saham sebagai berikut: 

1.  Model Markowitz 

Dasar pemilihan portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry M 

Markowitz pada dekade 1952-an yang disebut dengan teori portofolio Markowitz. 

Teori Markowitz menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar untuk 

mengembangkan suatu rencana portofolio, diantaranya expected return, standar 

deviasi baik sekuritas maupun portofolio dan korelasi antar return. Teori ini 

memformulasikan keberadaan unsur return dan risiko dalam suatu investasi, 

dimana unsur risiko dapat diminimalisir melalui diversifikasi dan 

mengkombinasikan berbagai instrumen investasi kedalam portofolio. 

2. Model Indeks Tunggal (Single Indeks Model) 

Jogiyanto (2007:231) menyatakan bahwa Single Index Model (Model 

Indeks Tunggal). Model ini dapat digunakan untuk menyerderhanakan 

perhitungan di Model Markowitz. Single Index Model didasarkan pada 

pengamatan bahwa tingkat keuntungan seuatu sekuritas dipengaruhi oleh tingkat 

keuntungan portofolio pasar. Saham cendrung mengalami kenaikan harga jika 

indeks harga saham naik, begitu pula sebaliknya jika indeks harga saham turun 

maka saham akan mengalami penurunan harga. Jika indeks harga saham turun 

maka saham akan mengalami penurunan harga. 

Jogiyanto (2007:231) menyebutkan bahwa:  

“Single Index Model didasarkan pada pengamatan harga dari suatu 

sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. 
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2.4.5 Portofolio Efisien dan Optimal 

Untuk menentukan saham-saham mana yang akan masuk pada portofolio 

optimal ada tiga konsep menurut Tandelilin (2007:73) yang perlu diketahui 

sebagai dasar untuk memahami pembentukan portofolio, yaitu: 

1. Portofolio efisien dan portofolio optimal 

2. Fungsi utilitas dan kurva indiferen 

3. Aset berisiko dan aset bebas risiko 

Dalam pembentukan portofolio, investor selalu ingin memaksimalkan 

return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggung 

atau mencari portofolio yang menawarkan portofolio terendah dengan tingkat 

return tertentu. Karakterisitik portofolio seperti ini disebut sebagai portofolio 

yang efisien. Tandelilin (2007:74) 

Untuk menentukan portofolio yang optimal, terlebih dahulu harus 

menentukan portofolio yang efisien. Karena semua portofolio yang optimal adalah 

portgofolio yang efisien. 

Pengertian portofolio yang efisien menurut Jogiyanto (2007:180) yaitu: 

“portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang 

investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan 

portofolio efisien”. 

 

2.4.5.1 Fungsi Utilitas dan Kurva Indeferen 

Menurut Tandelilin (2007:74), Fungsi Utilitas bias diartikan sebagai suatu 

fungsi matematis yang menunjukan nilai dari semua alternative pilihan yang ada. 
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Semakin tinggi nilai suatu alternatif pilihan, semakin tinggi utilitas alternative 

tersebut. Dalam konteks manajemen portofolio, fungsi utilitas menujukan 

preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-

masing risiko dan tingkat return yang diharapkan. 

Fungsi utilitas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva 

indeferen. Gambar 2.2 dibawah ini menunjukan tiga kurva indiferen yang 

dilambangkan sebagai U1, U2 dan U3. Garis horizontal yang menggambarkan 

risiko,sedangkan gambar yang vertikal menggambarkan return yang diharapkan. 

Setiap kurva indiferen menggambarkan suatu kumpulan portofolio dengan return 

yang diharapkan dan risikonya masing-masing. Setiap titik-titik yang terletak di 

sepanjang suatu kurva indiferen menggambarkan kombinasi return yang 

diharapkan dan risiko yang akan memberikan utilitas yang sama bagi investor. 

Misalnya pada kurva indiferen U1, terdapat dua titik,titik k1a dan k1b yang masing-

masing menunjukan kombinasi return diharapkan dan risiko tertentu. Titik U1a 

mempunyai return diharapkan dan risiko yang lebih kecil daripada titik U1b. 

seorang investor akan mempunyai preferensi yang sama terhadap setiap titik 

terhadap suatu kurva indiferen, karena titik dalam kurva indiferen tersebut 

menunjukan seberapa besar tingkat risk averse seorang investor. Kemiringan 

(slope) positif kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu 

menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih 

tinggi yang harus ditanggung. 
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Gambar 2.4 

Kurva Indiferen Investor 

Dalam gambar 2.4 diatas terlihat bahwa semakin jauh suatu kurva 

indiferen dari sumbu horizontal,semakin tinggi utilitasnya bagi seorang investor. 

Semakin tinggi utilitas suatu kurva indiferen, berarti semakin tinggi tingkat return 

yang diharapkan pada setiap tingkat risiko. 

 

2.4.5.2 Aset Beresiko dan Aset Bebas Risiko 

Dalam berinvestasi, investor bias memilih menginvestasikan dananya pada 

berbagai aset, baik aset yang berisiko maupun aset yang bebas risiko, ataupun 

kombinasi dari kedua aset tersebut. Pilihan investor akan tergantung pada 

preferensi investor terhadap risiko. Semakin enggan seorang investor terhadap 

risiko (risk averse), maka pilihan investasinya akan cendrung lebih banyak pada 

aset-aset yang bebas risiko. 

Aset yang berisiko menurut Tandelilin (2007:76) adalah: 
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”Aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih 

mengandung ketidakpastian. Salah satu aset berisiko adalah saham.”  

Sedangkan menurut Tandelilin (2007:76) yang dimaksud aset bebas risiko 

merupakan: 

”Aset yang tingkat retur-nya dimasa depan sudah bias dipastikan saat 

ini, dan ditunjukan oleh varians return yang sama dengan nol.”  

Salah satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang 

diterbitkan pemerintah dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

 

2.4.5.3 Memilih Portofolio Optimal 

 Pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap 

return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukan oleh kurva indiferen. Gambar 

2.3. berikut ini menunjukan portofolio yang efisien dan portofolio yang optimal. 

 

 

Gambar 2.3 

Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal 
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 Garis vertikal pada gambar 2.3. di atas menunjukan tingkat return yang 

diharapkan, sedangkan garis horizontal menggambarkan tingkat risiko portofolio. 

Bidang ABCDEGH dalam gambar di atas menunjukan kumpulan portofolio yang 

tersedia bagi investor. Bagian yang ditunjukan oleh garis BCDE disebut sebagai 

permukaan efisien (efficient Frontier), yaitu kombinasi aset-aset yang membentuk 

portofolio yang efisien. Bagian ini merupakan bagian yang mendominasi (lebih 

baik disbanding) titik-titik lainya (A,G,H). bagian yang ditunjukan oleh titik 

BCDE merupakan pilihan-pilihan portofolio terbaik bagi investor disbanding 

bagian AGH, karena BCDE mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi 

dengan risiko yang sama disbanding bagian AGH. Oleh karena itu, pilihan 

investor nantinya akan berada di titik-titik yang ditunjukan oleh garis BCDE 

dalam gambar tersebut. 

 Salah satu titik kombinasi portofolio yang dipilih investor dari garis BCDE 

disebut sebagai portofolio optimal. Pemilihan portofolio optimal ditentukan oleh 

preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko. Preferensi investor 

ditunjukan oleh kurva indiferen (U1 dan U2). Dalam gambar diatas, terlihat 

bahwa kurva indiferen investor bertemu dengan permukaan efisien pada titik D. 

Artinya, portofolio optimal bagi investor tersebut adalah portofolio pada titik D, 

karena portofolio D tersebut menawarkan return yang diharapkan dan risiko yang 

sesuai dengan preferensi investor tersebut. 
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2.4.5.4 Memilih Kelas Aset yang Optimal 

Pada dasarnya, manajemen portofolio terdiri dari tiga aktivitas utama, 

yaitu : (1) pembuatan keputusan alokasi aset, (2) penentuan porsi dana yang 

akandiinvestasikan pada masing-masing kelas aset yang telah dipilih. Tandelilin 

(2007:79) 

Selanjutnya, Tandelilin (2007:79) menjelaskan pengertian kelas aset yaitu 

pengelompokan asset-asset berdasarkan jenis-jenis asset seperti saham, obligasi, 

real astate, sekuritas luar negeri, emas dan sebagainya (Tabel 2.1 memperlihatkan 

salah satu contoh pembagian kelas asset). setelah dilakukan pngelompokan asset 

selanjutnyan investor harus membuat keputusan yang disebut sebagai kepususat 

alokasi asset. Menurut Tandelilin (2007:80) keputusan ini menyangkut kelas-

kelas asset yang akan dijadikan sebagai pemilihan investasi, dan juga berapa 

bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan 

pada kelas asset tersebut. Dan selanjutnya Tandelilin mengatakan bagian dari dana 

yang di investasikan pada setiap kelas asset tersebut akan berkisar antara 0% 

sampai 100%. 

Keputusan alokasi asset tidak hanya meliputi penentuan alokasi dana pada 

kelas asset di satu negara saja, tapi bias dilakukan pada berbagai negara. Investor 

bias saja mendiversifikasikan dananya pada saham perusahaan tertentu di negara 

A, obligasi berjangka waktu tertentu di negara B, emas dan property di negara C, 

dan seterusnya. Menurut Tandelilin (2007:80) manfaat yang bias diperoleh dari 

diversifikasi tersebut yaitu manfaat pengurangan risiko pada tingkat tertentu dari 

return yang diharapkan. Jika ada portofolio kelas asset yang sesuai dengan 
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preferensi investor, maka portofolio tersebut nantinya akan menjadi portofolio 

optimal. 

          Tabel 2.4 

Kelas Asset untuk Investasi Portofolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tandelilin (2007: 81) 

SAHAM BIASA 

 EKUITAS DOMESTIK  

  Kapitalisasi Besar 

  Kapitalisasi Kecil 

 EKUITAS INTERNASIONAL 

  Pasar Modal Negara Maju 

  Pasar Modal Negara Berkembang 

OBLIGASI 

 OBLIGASI PEMERINTAH 

 OBLIGASI PERUSAHAAN 

  Rating AAA 

  Rating BAA 

  Obligasi Beresiko Tinggi (junk Bond) 

 OBLIGASI DENGAN JAMINAN  

 OBLIGASI INTERNASIONAL 

INSTRUMEN PASAR UANG  

 TREASURY BILLS 

 COMMERCIAL PAPER 

 GUARANTEED INVESTMENT CONTRACTS 

REAL ESTATE 

MODAL VENTURA 
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2.5 Model Markowitz 

Dasar pemilihan portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry M 

Markowitz pada dekade 1952-an yang disebut dengan teori portofolio Markowitz. 

Teori Markowitz menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar untuk 

mengembangkan suatu rencana portofolio, diantaranya expected return, standar 

deviasi baik sekuritas maupun portofolio dan korelasi antar return. Teori ini 

memformulasikan keberadaan unsur return dan risiko dalam suatu investasi, 

dimana unsur risiko dapat diminimalisir melalui diversifikasi dan 

mengkombinasikan berbagai instrumen investasi kedalam portofolio. 

Menurut Jogiyanto (2007:204) model Markowitz menggunakan asumsi-

asumsi sebagai berikut: 

1. Waktu yang digunakan hanya satu periode. 

2. Tidak ada biaya transaksi. 

3. Preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspetasi dan risiko dari 

portofolio. 

4. Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. 

Selanjutnya, Jogiyanto (2004:204) mengatakan bahwa: 

”Asumsi bahwa preferensi investor hanya didasarkan pada return 

ekspektasi dan risiko dari portofolio secara implisit menganggap 

bahwa investor mempunyai fungsi utility yang sama.”  

Tetapi pada kenyataanya tiap-tiap investor menpunyai fungsi utility yang 

berbeda. Jika preferensi investor terhadap portofolio berbeda karena mereka 

mempunyai fungsi utility yang berbeda, optimal portofolio untuk masing masing 
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investor akan dapat berbeda. Demikian juga jika tersedia pinjaman dan simpanan 

bebas risiko, maka optimal portofolio akan dapat berbeda seandainya pinjaman 

dan simpanan bebas risiko (riskless lending and borrowing) dan investor 

diasumsikan sebagai risk averse individu. Portofolio yang efisien akan terbentuk 

apabila mempunyai risiko terkecil. 

Selanjutnya Jogiyanto (2007:205) mengatakan bahwa: 

”Teori portofolio optimal dapat ditentukan dengan menggunakan 

metode penyelesaian optimasi. Fungsi objektif yang digunakan adalah 

fungsi risiko portofolio berdasarkan Model Markowitz.” 

Menurut Jogiyanto (2007:205), fungsi obyektif ini kemudian 

diminimalkan dengan memasang beberapa kendala, yaitu: 

”Kendala yang pertama adalah total proporsi yang diinvestasikan di 

masing-masing aktiva untuk seluruh n aktiva adalah sama dengan 1 

(atau dana yang diinvestasikan seluruhnya berjumlah 100%).” 

Kendala ini menujukan bahwa penjualan pendek (short sales) tidak 

diijinkan. Jika penjualan pendek diijinkan, berarti investor tidak mempunyai 

sekuritas yang dijual dan meminjam sekuritas ini dari brokernya untuk dijual ke 

pihak lain. Untuk kasus penjualan pendek diijinkan, maka wi dapat bernilai 

negative dan kendala kedua tersebut menjadi tidak berlaku. Kendala yang ketiga 

adalah jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva (Ri) sama 

dengan return portofolio (Rp) 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulakan bahwa Teori 

Portofolio Markowitz ini didasarkan pada pendekatan mean (rata-rata) dan 
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variance (varians), dimana rata-rata merupakan pemgukuran untuk tingkat risiko. 

Teori Portofolio Markowitz ini dikenal sebagai Teori Diversivikasi Markowitz 

atau Mean-Variance Model. Model teori portofolio Markowitz menguraikan 

aturan pemilihan yang rasional dalam kondisi ketidakpastian. Kontribusi 

pendekatan ini menunjukan bahwa seorang individu bertindak atas dasar utility 

yang diharapkan dan memilih portofolio yang efisien berdasarkan mean dan 

variance. 

Menurut Markowitz, risiko tidak hanya tergantung pada standar deviasi 

dan hasil yang diharapkan, tetapi juga tergantung pada hubungan antara hasil 

suatu sekuritas portofolio yang diukur oleh hubungan antara tiap-tiap sepasang 

sekuritas dan jumlah yang di investasikan (koefisien korelasi). Jadi perubahan 

hasil satu sekuritas mempengaruhi investasi dalam sekuritas lain. Sunariyah 

(2004:199) 

 

2.5.1 Asumsi Model Markowitz 

Teori pemilihan portofolio pertama kali dikembangkan oleh Markowitz 

dalam Sunariyah (2004:194) dengan beberapa asumsi sebagai berikut: 

1. Seorang pemodal mempunyai sejumlah uang tertentu. 

2. Sejumlah uang tersebut diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu disebut 

holding period. 

3. Pada akhir masa tertentu (holding period) pemodal akan menjual sahamnya. 

4. Pemodal akan selalu mencoba menghindari risiko (risk averse) 
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5. Pemodal menghadapi beberapa portofolio dimana harga sudah pasti. 

Masalahnya adalah bagaimana mengalokasikan uang diantara portofolio untuk 

memaksimalkan hasil yang diharapkan . 

Asumsi tersebut dipakai sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan 

portofolio investasi. Ini berarti, apabila asumsi-asumsi tersebut tidak dipenuhi, 

maka kesimpulan yang diambil harus dengan kehati-hatian. Banyaknya asumsi 

yang dipertimbangkan, menunjukan banyaknya variabel yang dapat 

mempengaruhi portofolio investasi sekaligus menunjukan kompleksnya 

permasalahan yang harus di pertimbangkan. 

 

2.5.2 Langkah-langkah Pertumbuhan Portofolio Optimal dengan Model 

Markowitz 

 Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai E(Ri) yaitu 

expected return individu, dalam menghitung E(Ri) terlebih dahulu kita harus 

mencari nilai E(Rm). 

Dalam Model Markowitz dapat didefinisikan dengan persamaan: 

                               E(Ri) =  

Dimana:  

E(Ri) : Return rata-rata yang diharapkan asset i 

Ri : Besar return asset I pada suatu periode 
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N : Jumlah investasi 

Sedangkan untuk Ri adalah sebagai berikut : 

    Ri=  

Dimana:  

Pt : Indeks harga saham pada periode t 

Pt-1 : Indeks harga saham pada periode t-1 

 Selain return rata-rata, kita juga harus memperhitungkan besarnya standar 

deviasi yang dihasilkan pada masing-masing saham dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Rumus standar deviasi masing-masing saham: 

     σi =  

Dimana: 

σi : Standar deviasi asset i 

Ri : Besar return asset I pada suatu periode 

E(Ri) : Return rata-rata yang diharapkan asset i 

N : Jumlah investasi 
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 Besarnya E(Rp) dapat dihitung dengan persamaan: 

    E(Rp) =  

Dimana: 

E(Rp)  : Expected return portofolio asset i 

E(Ri) : Return rata-rata yang diharapkan asset i 

Wi : Proporsi dana yang di investasikan pada asset i 

 

2.6 Model Indeks Tunggal (Single Indeks Model) 

Jogiyanto (2007:231) menyatakan bahwa Single Index Model (Model 

Indeks Tunggal). Model ini dapat digunakan untuk menyerderhanakan 

perhitungan di Model Markowitz. Single Index Model didaasarkan pada 

pengamatan bahwa tingkat keuntungan seuatu sekuritas dipengaruhi oleh tingkat 

keuntungan portofolio pasar. Saham cendrung mengalami kenaikan harga jika 

indeks harga saham naik, begitu pula sebaliknya jika indeks harga saham turun 

maka saham akan mengalami penurunan harga. Jika indeks harga saham turun 

maka saham akan mengalami penurunan harga. 

Jogiyanto (2007:231) menyebutkan bahwa:  

“Single Index Model didasarkan pada pengamatan harga dari suatu 

sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar.” 
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2.6.1 Asumsi-Asumsi Model Indeks Tunggal 

Model indeks tunggal menggunakan asumsi-asumsi yang merupakan 

karakteristik model ini sehingga menjadi berbeda dengan model-model lainya. 

Menurut Jogiyanto (2007:235) asumsi utama dari Model Indeks Tunggal ini 

adalah: 

“Kesalahan residu dari sekuritas ke-I tidak berkovari (berkorelasi) 

dengan kesalahan residu sekuritas ke-j atau ke ei tidak berkovari ej 

untuk semua nilai dari i dan j.” 

 Model ini merupakan model yang pertama kali dirumuskan sebelum 

berbagai asumsi dengan mendasari dilonggarkan. Bahwa keadaan dunia yang 

nyata sangatlah komples. Karena itu untuk membuat suatu model diperlukan 

berbagai penyederhanaan Husnan(2005:160). 

 

2.6.2 Langkah-langkah Pertumbuhan Portofolio Optimal dengan Model 

Indeks Tunggal 

 Sedangkan Model Indeks Tunggal dapat didefinisikan dengan persamaan : 

    E(Ri) = αi + βi . E(Rm) 

Dimana: 

E(Ri) : Tingkat keuntungan sekuritas individual emiten 

αi  : Adalah bagian dari tingkat keuntungan suatu saham yang tidak 

dipengaruhi oleh perubahan saham 
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βi  : Koefisien beta untuk sekuritas i 

E(Rm) : Tingkat keuntungan portofolio pasar 

Persamaan E(Ri) = αi + βi . E(Rm) dapat dianalogikan sebagai persamaan 

garis lurus Y = a+bX. Maka harga-harga α dan β dapat diperoleh dengan regresi 

linier sebagai berikut: 

     βi =  

     α = Y-βx 

Dimana: 

a  : α 

b  : β 

X : E(Ri) 

Y : E(Ri) 

 Setelah memperoleh hasil dari Single Index Model dan Markowitz Model 

kemudian dilakukan pemeringkatan saham dengan cara menghitung Excess Return 

to Beta (ERB). Excess return dapat didefinisikan sebagai selisih return ekspektasi 

dengan return aktiva bebas resiko.Excess return to Beta berati mengukur kelebihan 

dana relative terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang di 
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ukur dengan beta. Secara umum ERB dirumuskan sebagai berikut 

(Jogiyanto,2007; 225): 

     ERBi =  

Dimana:  

ERBi : Excess Return to Beta sekuritas ke-i 

E(Ri) : Return ekspektasi untuk sekuritas ke-i 

RBR : Return aktiva bebas risiko (Risk Free atau RF) 

βi : Beta sekuritas ke-i 

 Setelah saham-saham yang ada diperingkatkan dengan menggunakan rasio 

ERB, maka berikutnya menentukan nilai cut-off point (C*). Sebelum memperoleh 

nilai C*, maka terlebih dahulu mencari nilai Ci dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

     Ci =  

     σi = βi σ M +  

Sehingga: 
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Besarnya cut-off point (C*) adalah nilai Ci dimana nilai ERB terakhir kali 

masih lebih besar dari nilai Ci. Saham-saham portofolio optimal adalah saham-

saham yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB di titik 

C*. 

Setelah melakukan pemeringkatan saham dan kemudian mementukan cut-

off point, maka dilanjutkan dengan mementukan  proporsi saham yang optimal, 

yaitu proporsi dana dapat dihitung dengan rumus: 

     Wi =  

Xi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

     Xi =  

Dimana: 

Wi : Proporsi sekuritas ke-i 

K : Jumlah sekuritas di portofolio optimal 

βi : Beta Sekuritas ke-i 
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σei : Varian dari kesalahan residu sekuritas ke-i 

ERB : Excess Return to Beta sekuritas ke-i 

C* : Nilai cut-off point yang merupakan nilai Ci terbesar 

2.6.2 Varian Return Sekuritas Model Indeks Tunggal 

Risiko (varian return) sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini 

terdiri dari dua bagian, yaitu risiko yang berhubungan dengan pasar (market 

related risk) yaitu βi
2
 .σM

2 
dan risiko unik masing-masing perusahaan (unique risk) 

yaitu σei
2
. 

 

2.6.3 Memperkirakan Beta  

Penggunaan Model Indeks Tunggal memerlukan ukuran beta dari saham-

saham yang dimasukan kedalam portofolio. Beta yang mengukur risiko sistematis 

adalah risiko yang relevan karena tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi 

sedangkan risiko tidak sistematis dapat dihilangkan dengan menambahkan jumlah 

sekuritas dalam portofolio. Beta diartikan sebagai kepekaan tingkat pengembalian 

saham terhadap perubahan-perubahan pasar.  

Menurut Gruber (2003: 139), beta adalah: 

“beta is risk measure that arises from the relationship between the return 

on a stock and the return on the market.” 

Artinya bahwa beta adalah ukuran risiko yang timbul dari hubungan antara tingkat 

pengembalian suatu saham dengan tingkat pengembalian pasar. 
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 Saham dengan beta lebih dari satu merupakan saham yang sangat peka 

terhadap perubahan pasar, dan sebaliknya. Saham dengan beta lebih besar dari 

satu disebut saham agresif, sedangkan yang mempunyai beta kurang dari satu 

disebut saham defensive. Dengan demikian untuk saham-saham yang agresif, 

kalau terjadi perubahan (baik naik ataupun turun) tingkat pengembalian portofolio 

saham sebesar 10% maka tingkat pengembalian saham tersebut berubah dengan 

arah yang sama sebesar 10%.keadaan sebaliknya berlaku untuk saham-saham 

yang defensif. Sekuritas dengan koefisien beta lebih dari satu akan memberikan 

tingkat pengembalian yang lebih besar dari rata-rata pasar bila kondisi pasar 

melemah (bearish). 

 Risiko yang sistematis diukur oleh beta ini nilainya dapat dihitung dengan 

menggunakan nilai-nilai tingkat pengembalian pasar setiap bulanya selama 

periode penelitian 
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2.7 Perbandingan Portofolio dengan Model Indeks Tunggal dan Model  

Markowitz 

Dalam melakukan diversifikasi portofolio terdapat dua metode dalam 

menganalisis hubungan antara risiko dan return pada portofolio dengan 

menggunakan alat ukur sebagai berikut: 

Tabel 2.7 

Perbandingan Portofolio dengan Model Indeks Tunggal dan Model 

Markowitz 

PORTOFOLIO 

Model Indeks Tunggal Model Markowitz 

Single Index Model didasarkan 

pada pengamatan bahwa tingkat 

keuntungan suatu sekuritas 

dipengaruhi oleh tingkat keuntungan 

portofolio pasar. Saham cendrung 

mengalami kenaikan harga jika indeks 

harga saham naik, begitu juga 

sebaliknya jika indeks harga saham 

turun maka saham akan mengalami 

penurunan harga. Jogiyanto 

(2007:231). 

Model Indeks Tunggal merupakan 

teknik untuk mengukur besaran return 

dan risiko sebuah portofolio dengan 

asumsi bahwa pergerakan return saham 

hanya berhubungan dengan return 

pasar. 

(Susanti dan Syahyunan: 2013) 

 
 

Portofolio Markowitz 

menguraikan aturan pemilihan yang 

rasional dalam kondisi ketidakpastian. 

Kontribusi utama pendekatan ini 

menunjukan bahwa seorang individu 

bertidak atas dasar utility yang 

diharapkan dan memilih portofolio 

yang efisien berdasarkan mean dan 

variance. Tandelilin (2007:77). 

Model Markowitz adalah model 

konvensional yang diusulkan untuk 

memecahkan masalah portofolio 

seleksi dengan asumsi bahwa situasi 

pasar saham di masa mendatang dapat 

didirikan oleh aset masa lalu. 

(Witiastuti:2012) 

 


