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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan identifikasi masalah terhadap analisis perbandingan 

portofolio optimal dengan menggunakan Model Indeks Tunggal dan Model 

Markowitz (studi kasus pada kompas 100 periode Agustus 2009-Juli 2012), 

penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) dan risiko 

pada Model Indeks Tunggal, investor selalu ingin memaksimalkan return 

yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia 

ditanggungnya, atau mencari portofolio yang menawarkan risiko terendah 

dengan tingkat return tertentu. Untuk itu dilakukan penilaian saham dengan 

secara analisis teknikal. Karena Metode Indeks Tunggal yang digunakan 

dalam penelitian ini didasarkan pada pengamatan bahwa ternyata tingkat 

pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dibanding dengan tingkat risiko. 

Koefisien beta menujukan kepekaan tingkat keuntungan suatu saham 

terhadap tingkat keuntungan pasar.  

2. Dalam tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) dan risiko 

pada Model Markowitz, investor selalu ingin memaksimalkan return yang 

diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau 

mencari portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return 

tertentu. Untuk itu dilakukan penilaian saham dengan secara analisis 
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teknikal. Karena Metode Markowitz yang digunakan dalam penelitian ini 

didasarkan pada pengamatan bahwa ternyata tingkat pengembalian yang 

diharapkan lebih kecil dari tingkat risiko. Koefisien beta menujukan 

kepekaan tingkat kerugian suatu saham terhadap tingkat keuntungan pasar.  

3. saham – saham yang masuk dalam portofolio optimal berdasarkan model 

indeks tunggal antara lain :AALI; GGRM; UNVR; TLKM; TINS: SMCB; 

PTBA; ASII ; CPIN ; BHIT ; BBRI ; GJTL ; GGRM ; AKRA ; BSDE ; 

INDF ; BBNI ; BMRI ; BBCA ; BDMN ; AALI ; ADRO; ISAT; ITMG ; 

JSMR ; KLBF ; LSIP. Saham-saham yang masuk dalam portofolio optimal 

sebanyak 26 saham yang optimal dari 32 saham, karena 26 saham memiliki 

tingkat Excess Retun to Beta (ERB) yang tinggi sedangkan pada 6 saham 

yang lainya mengalami tingkat Excess Return to Beta (ERB) yang rendah. 

4.     Sedangkan saham – saham yang masuk dalam portofolio berdasarkan model 

markowitz adalah : BBCA ; BBNI ;GGRM ; BHIT; UNVR ; CPIN ; INCO ; 

ISAT ; SGRO dan TINS. Dengan menggunakan kombinasi saham dan 

pengelompokan saham agar lebih memudahkan dalam pemilihan saham 

yang dilihat dari besarnya return dan risiko pada kelompok saham yang telah 

dibentuk. 

5.  Perbedaan portofolio menggunakan model indeks tunggal dan indeks 

markowitz dengan Uji t-test. Terlihat dari signifikan-tnya yang 

menggunakan Model Indeks Tunggal menyatakan lebih besar dari 0.05 yaitu 

0.318>0.05 sehingga H0 di terima, yang menyatakan bahwa tidak adanya 

perbedaan return pada Model Indeks Tunggal  dan Model Markowitz pada 
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Kompas 100 periode Agustus 2009-Juli 2012. Sedangkan  hasil perhitungan 

Independent t-test yang nilai signifikan –tnya 0.318>0.05 yang menyatakan 

bahwa H0 di terima, yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan antara 

return Model Indeks Tunggal dengan return pada Model Markowitz  pada 

Kompas 100 periode Agustus 2009- Juli 2012.  Perbedaan portofolio 

menggunakan model indeks tunggal dan indeks markowitz dengan Uji t-test. 

Terlihat dari signifikan-tnya yang menggunakan Model Indeks Tunggal 

menyatakan lebih besar dari 0.05 yaitu 0.318>0.05 sehingga H0 di terima, 

yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan risiko pada Model Indeks 

Tunggal pada Kompas 100 periode Agustus 2009-Juli 2012. Sedangkan  

hasil perhitungan Independent t-test yang nilai signifikan –tnya 0.318>0.05 

yang menyatakan bahwa H0 di terima, yang menyatakan bahwa tidak adanya 

perbedaan antara risiko Model Indeks Tunggal dengan resiko pada Model 

Markowitz  pada Kompas 100 periode Agustus 2009- Juli 2012. 

 

5.2. Saran 

 Setelah melakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah yang 

terjadi, yaitu analisis perbandingan portofolio optimal dengan menggunakan 

Model Indeks Tunggal dan Model Markowitz (studi kasus pada kompas 100 

periode Juli 2009-Agustus 2012, saran yang dapat penulis berikan diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Bagi Investor diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para investor lainya 
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mengenai portofolio dalam model indeks tunggal dan Model Markowitz 

pada saham Kompas100, sehingga bisa menentukan portofolio yang 

optimal. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dan mengkaji tentang 

analisis portofolio optimal dengan model indeks tunggal dan Model 

Markowitz. 

3. Periode pengamatan penelitian cukup pendek hanya empat tahun, yaitu dari 

Agustus 2009 – Juli 2012. Oleh karena itu perlu untuk memperpanjang 

waktu pengamatan agar hasil penelitian lebih akurat 

 


