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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pasar Modal

2.1.1. Pengertian Pasar Modal

Hartono (2008:5) menyatakan pasar modal merupakan sarana

perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang

dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Saham

merupakan bukti kepemilikan dari perusahaan sedangkan obligasi

(bond) adalah kontrak yang mengharuskan peminjam untuk

mengembalikan pinjaman pokok beserta bunga dalam waktu tertentu yang

sudah disepakati.

Tandelilin (2010:26) menyatakan pasar modal adalah pertemuan

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang

membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.

Menurut Hartono (2008:5), pasar modal dikatakan efisien jika harga

dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan

secara akurat. Jadi, harga dari surat berharga dapat digunakan oleh

investor untuk menilai prospek laba dari sebuah perusahaan serta

kualitas dari manajemennya

2.1.2. Instrument Pasar Modal

Instrument pasar modal adalah semua surat-surat berharga

(securities) yang diperdagangkan di bursa dan umumnya bersifat jangka

panjang. Instrumen pasar modal yang sudah dikenal masyarakat umum

ialah saham. Namun sebenarnya selain saham, masih banyak jenis

instrumen lain dalam pasar modal. Menurut Husnan (2010:36) jenis-jenis

instrumen atau sekuritas yang diperdagangkan di BEI adalah :

1. Saham preferen,  yai tu saham yang mempunyai kombinasi

karateristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa, karena

saham preferen memberikan pendapatan yang tetap seperti
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halnya obligasi, dan juga mendapatkan hak kepemilikan seperti

pada saham biasa.

2. Saham biasa, yaitu sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang

saham biasa tersebut mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset

perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak

suara (voting rights) untuk memilih direktur maupun manajemen

perusahaan dan ikut berperan dalam pengambilan keputusan

penting perusahaan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

3. Obligasi, yaitu tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh

pemerintah. Obligasi tersebut membayarkan bunga yang ditunjukan

oleh coupon rate yang tercantum pada obligasi tersebut

4. Obligasi Konversi, yaitu obligasi yang dapat dikonversikan menjadi

saham biasa pada waktu tertentu atau sesudahnya.

5. Reksa Dana, yaitu sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya

menitipkan uangkepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai

modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal.

6. Waran, yaitu sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang

sahamnya untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan

waran tersebut dengan harga tertentu pada waktu tertentu

7. Sertifikat Righ, yaitu sekuritas yang memberikan hak kepada

pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu.

Sertifikat ini diberikan kepada pemegang saham lama ketika dilakukan

pemanwaran umum terbatas kepada pemegang saham.

2.1.3. Manfaat Pasar Modal

Pasar modal sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan

cara dana memperjualbelikan sekuritas, menurut Hadi (2013:45)

memiliki manfaat antara lain :
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1) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia

usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara

optimal.

2) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan

risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas,

dan diversifikasi.

3) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan

mempunyai prospek, keterbukaan, profesionalisme, dan

menciptakan iklim yang sehat.

4) Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.

5) Memberikan akses control sosial.

6) Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara.

2.1.4. Fungsi Pasar Modal

Menurut Hadi (2013:45) dalam sistem perekonomian pasar

modal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi

keuangan. Fungsi ekonomi, bahwa pasar modal menyediakan fasilitas

untuk memindahkan dana dari lender ke borrower dalam rangka

pembiayaan investasi. Lender dengan menginvestasikan dananya

mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana

tersebut. Bagi borrower, adanya dana dari luar dapat dipergunakan

untuk pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil

operasi perusahaannya. Fungsi keuangan, maksudnya bahwa dengan cara

menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender

tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil.

Dilihat dari perspektif lain, Hadi ( 2013:45) juga menyatakan

pasar modal memberikan fungsi besar bagi pihak-pihak yang

ingin memperoleh keuntungan investasi. Fungsi pasar modal

tersebut antara lain :
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1) Bagi Perusahaan

Pasar modal memberikan ruang dan peluang bagi perusahaan untuk

memperoleh sumber dana yang relatif memiliki risiko investasi

(cost of capital) rendah dibandingkan sumber dana jangka pendek

dari pasar uang.

2) Bagi Investor

Alternatif bagi pemodal, terutama pada instrument yang

memberikan likuiditas tinggi. Pasar modal memberikan ruang

investor dan profesi lain memanfaatkan untuk memperoleh return

yang cukup tinggi.

3) Bagi Perekonomian Nasional

Pasar modal memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan

dan mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Secara makro

fungsi pasar modal meliputi penyebaran kepemilikan terhadap

masyarakat (public) dan sebagai sarana aliran masuknya investasi

asing.

2.1.5. Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal

Perdagangan saham sebelumnya merupakan perdagangan saham

biasa sebagaimana jual beli barang di pasar pada umumnya. Ada pembeli,

penjual, tawar-menawar, penyerahan barang dan uang. Hanya saja di

dalam perdagangan saham, seseorang yang ingin membeli atau menjual

saham di bursa efek tidak dapat secara langsung mengadakan transaksi

tersebut.

Kegiatan transksi dilakukan di bursa efek, yaitu sebuah pasar yang

terorganisir tempat para pialang melakukan transaksi jual beli efek dengan

berbagai perangkat aturan yang ditetapkan bursa efek.

Kegiatan transaksi perdagangan di lantai bursa dilakukan oleh

perusahaan efek melalui orang yang ditunjuk sebagai Wali Perantara

Pedagang Efek (WPPE). Saat ini di Indonesia terdapat dua (2) bursa efek

yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
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Gambar berikut adalah skema proses perdagangan saham yang

berlaku di Bursa Efek Indonesia :

Gambar 2.1

Proses Perdagangan Saham di BEI

LPP = lembaga Penyimpanan dan Penjamin

LKP = Lembaga Kliring dan Penyelesaian

BAE = Biro Administrasi Efek

Sumber : Klinik Go Publik dan Investasi BEJ, 1995.
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2.2. Investasi

2.2.1. Pengertian Investasi

Menurut Tandelilin (2010:2), investasi adalah komitmen atas

sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini,

dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.

Keuntungan ini dapat berupa keuntungan dari kenaikan harga saham

ataupu mendapatkan sejumlah dividen. Hartono (2008:5) memberikan

pengertian investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk

digunakan di dalam produksi yang efesien selama periode wakru tertentu.

Kesimpulan dari dua pendapat di atas, bahwa investasi adalah

penempatan sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini untuk keuntungan

di masa mendatang.

2.2.2. Tipe – tipe Investasi

Untuk melakukan investasi, investor tentunya perlu menganalisis

tipe investasi apa yang cocok sesuai dengan tujuannya, jumlah dana yang

dimilikinya serta faktor-faktor lain. Menurut Fahmi dan Hadi (2009:7)

terdapat dua tipe yang dapat dipilih seseorang yang memiliki kelebihan

dana, yaitu :

1) Direct Investment (Investasi Langsung)

Investasi langsung adalah mereka yang memiliki dana dapat langsung

berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan

dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau

berbagai cara lainnya

2) Indirect Investment (Investasi Tidak Langsung)

Investasi tidak langsung adalah mereka yang memiliki kelebihan dana

dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat langsung

atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan memegang

dalam bentuk saham atau obligasi saja.

Berkaitan dengan unsur risiko yang ada dalam investasi, maka

investasi dapat dibedakan atas :
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a) Investasi Bebas Risiko

Suatu jenis investasi yang bebas risiko, sehingga memiliki tingkat

keamana yang relatif tinggi. Jenis investasi ini biasanya

memberikan tingkat pendapatan yang relatif lebih rendah dan

relatif aman daari kerugian. Jenis investasi bebas risiko diantaranya

deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

b) Investasi Berisiko

Suatu jenis investasi yang ditandai dengan penerimaan hasil yang

tidak tetap, bahkan kemungkinan tidak menerima hasil. Jenis

investasi yang berisiko adalah investasi pada saham.

2.2.3. Tujuan Investasi

Tujuan dari setiap investor ketika berinvestasi pastilah memiliki

perbedaan, ada yang menginginkan keuntungan dalam jangka pendek ada

pula yang menginginkan keuntungan dalam jangka yang panjang. Hal ini

tergantung dari kebutuhan investor itu sendiri. Tujuan invetasi menurut

Tandelilin (2010:10) adalah sebagai berikut :

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan

datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana

meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya

berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatan yang ada

sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

2) Mengurangi Tingkat Inflasi

Dalam melakukan investasi dalam pemilihan perusahaan atau

objek lainnya, seseorang dapat menghindarkan seorang 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
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fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang

melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu.

2.2.4. Dasar Keputusan Investasi

Menurut Tandelilin (2010:10) dasar keputusan investasi terdiri

dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara

return dan risiko.

1) Return

Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh

keuntungan yang disebut dengan return. Return yang diharapkan oleh

investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi

atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan risiko penurunan daya

beli akibat pengaruh inflasi.

Return dibedakan atas return yang diharapkan (expected

return) dan return yang terjadi (realized return). Return yang

diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di

masa datang. Return yang terjadi merupakan tingkat return yang

diperoleh investor pada masa lalu.

2) Risiko

Risiko diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda

dengan return yang diharapkan. Sikap investor terhadap risiko akan

sangat tergantung kepada preferensi investor terhadap risiko. Investor

yang lebih berani akan memilih risiko investasi yang lebih tinggi,

yang diikuti oleh harapan tingkat return yang tinggi pula. Apabila

dikaitkan dengan preferensi investor terhadap risiko, maka

menurut Halim (2005:42) risiko dibedakan menjadi tiga yaitu,

investor yang menyukai risiko atau pencari risiko (risk seeker),

investor yang netral terhadap risiko (risk neutral), dan investor

yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko (risk averter).
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Risiko dalam konteks portofolio menurut Halim ( 2005:43 )

dibedakan menjadi dua yaitu risiko sistematis (systematic risk) dan

risiko tidak sistematis (unsystematic risk). Risiko sistematis

merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan

diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-

faktor makro yang dapat memengaruhi pasar secara keseluruhan.

Risiko ini juga disebut risiko yang tidak dapat didiversifikasi

(undiversifiable risk). Risiko tidak sistematis merupakan risiko

yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena

risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu.

Fluktuasi risiko ini besarnya berbeda-beda antara satu saham dengan

saham yang lain. Perbedaan fluktuasi risiko yang berbeda-beda ini

maka masing-masing saham memiliki tingkat sensitivitas yang

berbeda terhadap setiap perubahan pasar. Risiko ini juga disebut

risiko yang dapat di diversifikasi (diversifiable risk).

3) Hubungan Tingkat Risiko dan Return yang Diharapkan

Hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan

hubungan yang bersifat searah dan linier. Artinya semakin besar

risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset

tersebut, demikian sebaliknya.

2.2.5. Proses Keputusan Investasi

Proses keputusan investasi terdiri dari lima tahap keputusan yang

berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang

terbaik. Menurut Tandelilin (2010:45), tahap-tahap keputusan investasi

adalah sebagai berikut:

1) Penentuan Tujuan Investasi

Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda

tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut.

Tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan

maupun risiko.
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2) Penentuan Kebijakan Investasi

Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi asset (asset

allocation decision). Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana

yang dimiliki pada berbagai kelas-kelas aset yang tersedia (saham,

obligasi, real estate ataupun sekuritas luar negeri). Investor juga

harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi

kebijakan investasi seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan

porsi pendistribusian dana tersebut serta beban pajak dan

pelaporan yang harus ditangggung.

3) Pemilihan Strategi Portofolio

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap

sebelumnya, ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu

strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi

yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari

kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif

meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan

kinerja indeks pasar. Asumsi strategi pasif ini adalah bahwa semua

informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada

harga saham.

4) Pemilihan Asset

Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin

dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk

mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio

yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat

risiko tertentu atau sebaliknya menawarkan return diharapkan

tertentu dengan tingkat risiko terendah.

5) Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Portofolio

Tahap ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan

pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja lainnya

melalui proses bencmarking. Proses benchmarking ini biasanya

dilakukan terhadap indeks portofolio pasar, untuk mengetahui
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seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan, dibaningkan

kinerja portofolio lainnya (portofolio pasar).

2.3. Portofolio Optimal

2.3.1. Pengertian Portofolio

Menurut Hartono (2014:54), portofolio adalah suatu kumpulan

aktiva keuangan dalam suatu unit yang dipegang atau dibuat oleh

seorang investor, perusahaan institusi, atau institusi keuangan.

Halim (2005:54) menyatakan bahwa portofolio merupakan

kombinasi atau gabungan atau sekumpulan aset, baik berupa aset

riil maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Hakikat

pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko dengan

cara diversifikasi, yaitu mengalokasikan sejumlah dana pada

berbagai alternatif investasi yang berkorelasi negatif. Ada tiga

konsep yang diperlukan untuk memahami pembentukan

portofolio optimal menurut Tandelilin (2007:65), yaitu:

a) Portofolio Efesien dan Portofolio Optimal

Investor dalam pembentukan portofolio selalu ingin

memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat

risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau mencari

portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat

return tertentu. Karateristik portofolio seperti ini disebut sebagai

portofolio efisien. Suatu investasi yang memberikan tingkat

keuntungan yang sama dengan risiko yang lebih rendah, atau

dengan risiko yang sama memberikan tingkat keuntungan yang

lebih tinggi, karateristik seperti ini menurut Husnan (2010:9)

disebut sebagai portofolio yang efisien.

Menurut Hartono (2014:54), portofolio optimal adalah

portofolio yang memberikan hasil kombinasi return tertinggi

dengan risiko terendah. Sedangkan Tandelilin (2010:157)

mengatakan bahwwa portofolio optimal merupakan portofolio
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yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada

pada kumpulan portofolio efesien. Dan kemudian menurut Elton

dan Gruber (2003), Portofolio optimal merupakan portofolio yang

dapat memaksimalkan preferensi investor sehubungan dengan

pengembalian dan risiko.

Jadi dapat disimpulkan bahwa portofolio optimal, yaitu

portofolio yang dapat memberikan hasil kombinasi retun tertinggi

dengan risiko terendah serta memaksimalkan preferensi yang

dipilih seorang investor dengan banyaknya pilihan pada kumpulan

portofolio efesien.

b) Fungsi Utilitas dan Kurva Indiferen

Teori pilihan adalah membahas tentang proses membuat

keputusan di antara dua atau lebih alternatif pilihan. Konsep dalam

teori pilihan adalah apa yang disebut sebagai konsep fungsi utilitas.

Fungsi utilitas diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang

menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Semakin

tinggi nilai suatu alternatif pilihan, semakin tinggi utilitas alternatif

tersebut. Konteks manajemen portofolio, fungsi utilitas menunjukkan

preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi

dengan masing-masing risiko dan tingkat return yang diharapkan.

Setiap titik-titik yang terletak di sepanjang kurva indiferen

menggambarkan kombinasi return diharapkan dan risiko yang akan

memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan (slope)

positif kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu

menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas

risiko yang lebih tinggi yang harus ditanggungnya. Semakin jauh

suatu kurva indiferen dari sumbu horizontal, maka semakin tinggi

utilitasnya bagi seorang investor. Semakin tinggi utilitas suatu kurva

indiferen, berarti semakin tinggi tingkat return yang diharapkan pada

setiap tingkat risiko.
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c) Asset Berisiko dan Asset Bebas Berisiko

Investor dapat memilih menginvestasikan dananya pada berbagai

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

kombinasi dari kedua aset tersebut. Pilihan investor atas aset-aset

tersebut akan tergantung dari sejauh mana preferensi investor

terhadap risiko. Aset berisiko adalah asset-asset yang tingkat return

aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Aset

bebas risiko merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan

sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh variance

return yang sama dengan nol.

2.3.2. Tujuan Portofolio

Banyak pakar finance merumuskan bahwa tujuan pembantukan

portofolio secara umum ada dua. Dimana keduanya bertujuan untuk

memberikan kepuasan yang maksimum kepada pemegang saham. Para

pemegang saham selalu saja menuntut secara maksimal kepada pihak

manajemen untuk bekerja dan mampu meningkatkan keuntungan setiap

tahunnya (Fahmi&Hadi, 2009:37). Adapun tujuan pembentukan

portofolio adalah :

1) Berusaha untuk memberikan keuntungan yang maksimum

sesuai dengan yang diharapkan atau adanya return yang

diharapkan (expected return).

2) Menciptakan risiko yang maksimum.

3) Menciptakan continuity dalam bisnis.

2.4. Model Indeks Tunggal

2.4.1. Pengertian Model Indeks Tunggal

Model indeks tunggal (Single Index Model) dikembangkan oleh

William Sharpe (1963) yang digunakan untuk menyederhanakan

perhitungan dimodel Markowitz dengan menyediakan parameter-

parameter input yang dibutuhkan didalam perhitungan model Markowitz.
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Model Markowitz adalah penyempurnaan dari model sebelumnya yaitu

diversifikasi aset secara naif atau random. Investor dalam diversifikasi

naif ini menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis

saham yang berbeda dengan harapan risiko dari portofolio akan

berkurang. Pada awalnya, semakin banyak saham yang dimasukkan

dalam portofolio maka semakin besar manfaat pengurangan risiko yang

akan diperoleh, tetapi semakin lama manfaat diversifikasi yang

diperoleh akan semakin berkurang. Kelemahan diversifikasi secara naif

adalah investor tidak memanfaatkan informasi yang tersedia

sehingga diversifikasi yang dilakukan belum optimal.

Model Markowitz berhasil mengatasi kelemahan model naif

dengan investor memanfaatkan semua informasi yang tersedia. Model

Markowitz juga berkontribusi dalam perhitungan kovarians.

Kovarians adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauhmana dua

variabel mempunyai kecenderungan untuk bergerak bersama-sama

(Tandelilin, 2010:158). Kelemahan dalam model ini adalah perhitungan

kovarians yang sangat kompleks. Oleh karena itu, model indeks tunggal

menyederhanakan perhitungan yang kompleks ini.

Model Indeks Tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga

dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar.

Hubungan return dari sekuritas dan return dari indeks pasar umum

dituliskan oleh Hartono (2008:5) sebagai berikut:= + .
Dimana :

= return sekuritas ke-i.

= suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return

sekuritas ke-i yang independen terhadap kinerja pasar.

= beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan Ri

akibat dari perubahan RM.

= tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel

acak.
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Variabel merupakan komponen return yang tidak tergantung

dari return pasar Variabel dapat dipecah menjadi dan sebagai

berikut: = += + . +
Dimana :

= nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen

terhadap return pasar.

= kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan

nilai ekspektasinya sama dengan nol atau E(ei) = 0

Variabel bersifat independen terharap return pasar dan

merupakan komponen return unik yang hanya berhubungan dengan

peristiwa mikro (micro event) yang hanya mempengaruhi perusahaan

tertentu saja. Bagian return yang bergubungan dengan return pasar

ditunjukkan oleh yang merupakan sensitivitas return suatu sekuritas

terhadap return dari pasar.

2.4.2. Langkah-langkah Pembentukan Portofolio Optimal dengan

Model Indeks Tunggal

Analisis pembentukan portofolio yang optimal dapat dilakukan

dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1) Mengumpulkan data saham yang masuk dalam Jakarta Islamic

Index (JII) periode Desember 2012 – Mei 2015, yaitu data

closing price pada akhir bulan.

2) Menghitung realized return saham dan pasar

Realized return saham adalah persentase perubahan harga

penutupan saham A pada bulan ke- dikurangi harga penutupan

saham A pada bulan kemudian hasilnya dibagi dengan harga

penutupan harga saham A pada bulan . Rumus yang

digunakan adalah :
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Realized return saham ( ) =
Sumber : Hartono (2008)

Realized return pasar adalah persentase perubahan harga

penutupan IHSG A pada bulan ke-t dikurangi harga penutupan

IHSG A pada bulan ke-t-1 kemudian hasilnya dibagi dengan

harga penutupan IHSG A pada bulan ke-t-1. Rumus yang

digunakan adalah:

Realized return pasar =
Sumber : Hartono (2008)

Keterangan :

Pt = harga penutupan saham periode

Pt-1= harga penutupan saham periode sebelumnya IHSGt=

harga penutupan IHSG periode t

IHSGt-1= harga penutupan IHSG periode sebelumnya

Ri = return yang sudah terjadi dari saham (realized return)

Rm = return yang sudah terjadi dari pasar (realized market)

3) Tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return

berasal dari expected return saham dan pasar dengan presentase

rata-rata realized return i dibagi realzed return i. Rumus yang

digunakan adalah :

Expected Return Saham = ∑
Expected Return Pasar ( ( )) = ∑

Sumber : Hartono (2008)

4) Menghitung Varians dari Saham dan Pasar

Varians digunakan untuk menghitung risiko yang mengukur

absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai

ekspektasinya. Varians dapat berasal dari risiko saham dan pasar.

Varians Return Saham = ∑ ( )
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Varians Return Pasar = ∑ ( )
Sumber : Hartono (2008)

Keterangan :

σi2 = varians return saham

σ2m = varians return pasar

E(Ri) = return yang diharapkan dari saham (expected

return)

E(Rm) = return yang diharapkan dari pasar (expected

return market)

Ri = return yang sudah terjadi dari saham (realized return)

Rm = return yang sudah terjadi dari pasar (realized market)

n = jumlah periode realized return saham/pasar.

5) Standar Deviasi (SD) juga digunakan untuk menghitung risiko

yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah

terjadi dengan nilai ekpektasinya. Standar deviasi merupakan

akar kuadrat dari varians. Rumus yang digunakan adalah :

Standar Deviasi Saham = √
Standar Deviasi Pasar = √

Sumber : Hartono (2008)

Keterangan :

σi = standar deviasi saham

σm = standar deviasi pasar

σi2 = varians return saham

σ2m = varians return pasar
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6) Menghitung kovarian saham dengan pasar yang

mencerminkan hubungan antara return saham dengan return

pasar. Kovarian adalah ukuran absolut yang menunjukkan

sejauhmana dua variabel, dalam hal ini return saham dan

return pasar mempunyai kecenderungan untuk bergerak

secara bersama-sama. Rumus yang digunakan adalah:= ( − . ( − ( )
Sumber : Tandelilin (2010)

Keterangan:

σim = kovarian antara sekuritas i dan pasar

Ri = return yang sudah terjadi dari saham (realized return)

Rm = return yang sudah terjadi dari pasar (realized market)

E(Ri) = return yang diharapkan dari saham (expected return)

E(Rm) = return yang diharapkan dari pasar (expected return

market)

7) Menurut Hartono (2008:5) bagian return yang berhubungan

dengan return pasar ditunjukkan oleh beta yang merupakan

sensitivitas return suatu sekuritas terhadap return dari pasar.

Beta adalah suatu pengukur volatilitas return saham terhadap

return pasar, jadi beta adalah pengukur risiko sistematik

saham terhadap risiko pasar. Volatilitas adalah fluktuasi

return saham dalam suatu periode tertentu.

Perhitungan beta adalah pembagian antara kovarian dengan

variance market. Rumus yang digunakan adalah:= ( )
Sumber : Husnan (2010)

Keterangan:

βi = beta saham i

= kovarian antara sekuritas i dan pasar

= varian return pasar
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8) Alpha ( merupakan nilai ekspektasi dari return

sekuritas yang independen terhadap return pasar. Alpha

hanya berhubungan dengan peristiwa mikro yang

mempengaruhi perusahaan tertentu saja, tetapi tidak

mempengaruhi perusahaan-perusahaan secara umum

(Hartono, 2008:5). Rumus yang digunakan adalah:= − ( )
Sumber : Husnan (2010)

Keterangan :

αi = alpha saham i

βi = beta saham i

E(Ri) = return yang diharapkan dari saham (expected

return)

E(Rm) = return yang diharapkan dari pasar (expected

return market)

9) Menghitung variance error residual. Rumus yang digunakan

adalah: = − ( − )= ∑ ( − )− 1
Sumber: Bodie et.al (2002)

Keterangan :

σei2 = variance error residual saham

αi = alpha saham i

βi = beta saham i

Ri = return yang sudah terjadi dari saham (realized return)

Rm= return yang sudah terjadi dari pasar (realized market)

10) Menentukan excess return to beta (ERB) masing-masing saham

Excess return to beta berarti mengukur kelebihan return

relative terhadap suatu unit risiko yang tidak dapat

didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio ERB
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menunjukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi

yaitu return dan risiko (Hartono, 2008:5). Rumus yang

digunakan adalah : = −
Sumber : Hartono (2008)

Keterangan:

ERBi = excess return to beta saham i

E(Ri) = return yang diharapkan dari saham (expected

return)

Rbr = return bebas risiko

βi = beta saham ke-i

11) Menyusun peringkat saham berdasarkan ERB tertinggi sampai

terendah.

12) Nilai Ai dan Bi dihitung untuk mendapatkan nilai aj bj,

keduanya diperlukan untuk menghitung Ci.

Rumus yang dapat digunakan adalah := ( ( ) − ).
=

Sumber : Hartono (2008)

Keterangan:

E(Ri) = return yang diharapkan dari saham (expected

return)

Rbr = return bebas risiko

βi = beta saham i

σei2 = variance error residual saham
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13) Menentukan cut-off rate

Titik pembatas (Ci) adalah nilai C untuk sekuritas ke-i yang

dihitung dari kumulasi nilai-nilai A1 sampai dengan Ai dan

nilai-nilai B1 sampai dengan Bi. Rumus yang digunakan adalah:

= ∑ − }
1 + ∑

Sumber : Hartono (2008)

Keterangan:

Ci = cut-off rate

E(Ri) = return yang diharapkan dari saham (expected

return)

Rbr = return bebas risiko

σei2 = variance error residual saham

σ2m = varians return pasar

βi2 = kuadrat dari beta saham

14) Menentukan Portofolio Optimal

a) Bila ERB  > ,maka saham-saham masuk ke dalam

portofolio optimal

b) Bila ERB    < , maka saham-saham tersebut keluar

dari portofolio optimal

15) Menentukan skala tertimbang saham dan proporsi untuk

portofolio optimal. Rumus yang digunakan adalah := ( − ∗)
= ∑

Sumber: Hartono (2008)
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Keterangan:

Wi = porsi sekuritas ke-i

βi = beta sekuritas ke-i

σei2 =variance error residual saham

ERBi= excess return to beta sekuritas ke-i

C* = nilai unique cut-off point yang merupakan nilai Ci

terbesar

Zi = skala pembobotan tiap-tiap saham

2.5 Capital Asset Pricing Model

2.5.1  Pengertian Capital Asset Pricing Model

Husnan (2010:177) berpendapat bahwa Capital Asset Apricing

Model (CAPM) merupakan model untuk menentukan harga suatu asset.

CAPM merupakan teori model modern yang menunjukkan bahwa tingkat

pengembalian yang diharapkan terkait dengan risiko

(Michailidis, 2012:2). Model ini menjelaskan bagaimana menemukan

harga suatu saham dengan mempertimbangkan risiko yang terkandung

didalamnya.

Model CAPM merupakan model keseimbangan yang

menggambarkan hubungan risiko dan return secara lebih sederhana, dan

hanya menggunakan satu variabel (disebut juga sebagai variabel beta)

untuk menggambarkan risiko (Tandelilin, 2010: 89).

CAPM merupakan model keseimbangan yang menyatakan bahwa

market portofolio yang mempunyai kedudukan sentral merupakan

portofolio yang efisien. Karena semua risiko yang relevan dibuat menjadi

satu risiko yaitu beta pasar (Husnan, 2010:197). Menurut Gitman dan

Zutter (2012:329) dalam CAPM terdapat dua jenis risiko.  Yang pertama

adalah risiko sistematis dan yang kedua adalah risiko tidak sistematis.

Apabila kedua jenis risiko tersebut digabung, maka hal tersebut dinamakan

risiko total.
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Menurut Husnan (2010:160), terdapat asumsi-asumsi yang

mendasari standar CAPM, yaitu sebagai berikut :

a) Diasumsikan tidak ada biaya transaksi

b) Investasi sepenuhnya bisa dipecah-pecah (fully disivible)

c) Tidak ada pajak penghasilan bagi para pemodal

d) Pemodal tidak bisa mempengaruhi harga saham dengan tidakan

membeli atau menjual saham

e) Para pemodal akan bertindak semata-mata atas pertimbangan

expected value dan deviasi standar tingkat keuntungan

portofolio

f) Para pemodal bisa melakukan short sales

g) Terdapat riskless lending and borrowing rate, sehingga

pemodal bisa menyimpan dan meminjam dengan tingkat bunga

yang sama

h) Pemodal mempunyai pengharapan yang homogeny

i) Semua aktiva bisa diperjualbelikan

Asumsi-asumsi diatas terkesan tidak realistis, namun demikian isu

terpenting yang harus diperhatikan adalah sebarapa baik teori CAPM

memprediksi atau menjelaskan realitas dan bukannya realisme dari

asumsi-asumsinya (Gumanti, 2011:141).

Didalam suatu portofolio yang di diversifikasi secara baik, investor

dapat mengukur seberapa besar risiko dan kepekaan yang terdapat pada

saham yang tergabung dalam portofolio tersebut terhadap perubahan pasar.

Menurut Husnan (2010:166)

“Kepekaan tingkat keuntungan terhadap perubahan-perubahan pasar biasa

disebut sebagai beta investasi.”

Saham dengan hasil beta lebih besar daripada satu disebut sebagai

saham yang agresif. Sedangkan saham yang mempunyai beta kurang dari

satu disebut sebagai saham defensif.
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Gitman dan Zutter (2012:333) menjelaskan rumus CAPM

sebagai berikut : = + ( − )
Dimana :

= return on asset i

= risk free rate of return

= beta coefficient or index of systematic risk for asset i

= market return; return on the market portofolio of assets

Expected Return merupakan laba yang akan diterima oleh pemodal

atas investasinya pada perusahaan emiten dalam waktu yang akan datang

dan tingkat keuntungan ini sangat dipengaruhi oleh prospek perusahaan di

masa yang akan datang (Husnan, 2010:50). Rumus yang digunakan

adalah = + ( − )
Market return merupakan pengembalian yang diperoleh investor

dari investasi pada saham-saham yang tercermin dari perubahan indeks

harga untuk periode tertentu. (Husnan, 2010:197)

Beta merupakan ukuran relatif sensitivitas pendapatan saham

individu terhadap perubahan market return saham. (Husnan, 2010:166).= /
Risk free rate of return merupakan pengembalian dari asset yang

tidak memiliki risiko. Contohnya seperti Treasury Bill (T-Bill) yang

diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Poin rumus ( ( − )
dapat disebut sebagai Market Risk Premium, karena hal tersebut

menggambarkan premi risiko yang diterima oleh investor. Yang artinya

bahwa apabila semakin besar risiko saham tersebut, semakin pula besar

premi risiko yang diharapkan dari saham tersebut. Dengan demikian

semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham

tersebut. (Gitman dan Zutter, 2012:333)
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2.5.2 Langkah-langkah Pembentukan Portofolio Optimal dengan CAPM

(Capital Asset Pricing Model)

Model CAPM merupakan model keseimbangan yang menggambarkan

hubungan risiko dan return secara lebih sederhana, dan hanya menggunakan satu

variabel (disebut juga sebagai variabel beta) untuk menggambarkan risiko.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Menghitung Tingkat Pengambalian Pasar (Rm)= − 	
2. Menghitung Tingkat Pengembalian Bebas Risiko (Rf)= ∑
3. Menghitung Risiko Beta (β) = ∑

Keterangan :∑ = Jumlah perkalian antara standar saham dengan deviasi

standar pasar

= Jumlah kuadrat dari deviasi standar

4. Menghitung Tingkat Pengembalian yang diharapkan {E(Ri)}( ) = + ( − )
Keterangan :

Ri   = Tingkat keuntungan bulanan sekuritas saham i

Rm = Tingkat keuntungan sekuritas pasar

Rf  = Risk free

Bi   = Koefisien beta untuk sekuritas i

5. Setelah memperoleh hasil return masing-masing sekuritas, maka rumus

ERB dan cut of rate dipergunakan untuk menentukan saham mana

yang masuk menjadi portofolio optimal
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a. Rumus ERB : = −
b. Rumus Ci :

= ∑ ( − )
1 + ∑

Adapun kriteria pemilihan saham yang masuk ke dalam portofolio

optimal harus memenuhi syarat sebagai berikut :− ≥ ∗, 	 ℎ 	 	 	 	− ≤ ∗, 	 ℎ 	 	 	 	 	
6. Penyelesaian akhir dari pembentukan saham yang optimal adalah

menentukan proporsi dari masing-masing saham.= [ − − ∗
dan= ∑

2.6. Saham – saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII)

Indeks syariah atau Jakarta Islamic Index (JII) menggunakan saham yang

memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam. Saham-saham yang

masuk dalam JII adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak

bertentangan dengan syariah Islam. Terdapat 30 saham yang masuk

dalam JII. JII akan direview setiap 6 bulan, yaitu setiap bulan Januari dan Juli

atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Bapepam-LK yaitu pada

saat diterbitkannya Daftar Efek Syariah, sedangkan perubahan jenis usaha
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emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik

yang tersedia. Menurut Halim (2005:54), usaha-usaha yang

dikeluarkan dalam perhitungan JII, antara lain:

a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi.

b) Usaha lembaga keuangan yang konvensional (mengandung unsur

riba).

c) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan

makanan dan minuman yang tergolong haram.

d) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau menyediakan

barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

2.7. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian mengenai analisis portofolio optimal dengan

menggunakan Model Indeks Tunggal (Singel Index Model) telah banyak

dilakukan sebelumnya, seperti dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Penyajian Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Hasil

1. Ridwan (2013) Analisa portofolio optimal
dengan menggunakan
Model Indeks Tunggal,
Markowitz, dan Model
Graham pada indeks LQ-
45 dan Bisnis27

Perbedaan metode portofolio yang diterapkan tidak
berdampak pada adanya perbedaan return yang
signifikan. Secara keseluruhan return yang dihasilkan
semua portofolio pada indeks LQ-45 dan indeks
Bisnis27 berada diatas rata-rata return pasar yang
diwakili oleh Indeks Harga Saham Gabungan.
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No Nama Peneliti

(Tahun)

Judul Peneliti Hasil

2. Anggraeni (2014) Analisis perbedaan
portofolio optimal dengan
menggunakan Model
Indeks Tunggal dan Model
Markowitz pada indeks
Kompas100 periode 2009-
2012

Tidak adanya perbedaan return pada model Indeks
Tunggal dan model Markowitz pada indeks
Kompas100

3. Yordan Leonardo
(2014)

Analisis perbandingan
pembentukan portofolio
optimal menggunakan
Teknik Asset Pricing pada
saham-saham LQ-45
periode 2007-2011

Bahwa model CAPM lebih akurat daripada model
APT karena nilai standar deviasi pada CAPM sebesar
0,57 lebih kecil daripada standar deviasi APT yang
sebesar 0,88. Selain itu dari hasil perhitungan
ekspektasi return portofolio dari CAPM lebih besar
dibandingkan dari APT, yaitu 31% dibandingkan -
11%. Serta bedasarkan hasil pada pengujian
perbandingan variabel CAPM dan APT yang
dilakukan pada uji t, bahwa kedua variabel tersebut
memiliki tingkat keakuratan dalam mengukur return
portofolio.

4. Aryetty Yullia
Sari Harefa dan

Riko Hendrawan
(2011)

Perbandingan kinerja
portofolio saham LQ-45
menggunakan Singel
Index Model dan Capital
Asset Pricing Model
periode Agustus 2010 –
Januari 2011

Bahwa hasil kinerja dengan menggunakan Singel
Index Model lebih besar dibandingankan dengan
menggunakan Capital Asset Pricing Model, dengan
selisih 0,396531%.

Sumber : Berbagai Jurnal dan Peneliti terdahulu

2.8. Kerangka Pemikiran

Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen

di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terikat

dengan investasi tersebut. Pada umumnya investor tidak menginvestasikan

seluruh dana pada satu jenis saham tetapi mereka melakukan

diversifikasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditanggung
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akibat dana yang diinvestasikan. Pilihan untuk melakukan diversifikasi

dilakukan dengan mengukur tingkat return dan risiko yang akan diperoleh

atas pemilihan portofolio tersebut sehingga akan lebih selektif dan mampu

memberikan manfaat diversifikasi yang paling optimal. Hasil dari

berbagai pilihan diversifikasi ini kemudian dipilih satu portofolio terbaik yang

disebut dengan portofolio optimal.

Ketika seorang memutuskan untuk berinvestasi, mereka pasti telah

mempertimbangkan berapa tingkat pendapatan yang diharapkan (expected

return) atas investasi yang dilakukan dalam suatu periode tertentu di pasar

modal. Tetapi setelah periode berjalan, tidak ada yang bisa memastikan bahwa

tingkat pendapatan yang diinginkan akan sesuai dengan tingkat hasil yang

diterima di akhir periode (actual return), bisa saja lebih tinggi atau mungkin

lebih rendah dari harapan semula. Sehingga dapat dikatakan ada unsur

ketidakpastian yang harus ditanggung para investor dalam melakukan

investasi.

Investasi saham adalah investasi yang cukup berisiko karena harga saham

akan naik dan turun sehingga investor mungkin saja akan memperoleh

keuntungan yang besar tetapi dapat pula menderita kerugian yang tidak sedikit

jumlahnya. Investasi saham memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi

dibandingkan investasi saham lainnya karena adanya unsur ketidakpastian

tersebut. Tujuan utama para investor melakukan investasi adalah untuk

mendapatkan capital gain, yaitu selisih positif antara harga jual dan harga beli

saham dan deviden tunai yang diterima dari emitem karena perusahaan

mendapatkan keuntungan. Namun investor bisa saja mengalami capital loss,

yaitu harga jual lebih rendah daripada harga beli saham. Hal inilah yang tidak

diharapkan oleh investor.

Analisis portofolio akan membantu investor dalam mengambil

keputusan untuk memilih portofolio mana yang optimal yang memiliki

tingkat return yang diharapkan terbesar dengan risiko tertentu, atau yang

mempunyai risiko terkecil dengan tingkat keuntungan yang diharapkan

tertentu dari portofolio yang dibentuk. Investor dalam pengambilan portofolio
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banyak yang mengalami kesulitan untuk memilih saham mana saja yang

akan dimasukkan dalam portofolio dan berapa dana yang akan

dialokasikan dalam masing-masing saham yang dipilih. Oleh karena itu,

analisis portofolio diperlukan untuk membantu membuat keputusan untuk

memilih saham yang optimal.

Saat ini telah banyak ditemukan metode-metode yang dapat digunakan

untuk membentuk portofolio yang baik. Setiap metode yang digunakan akan

memberikan hasil pembentukan yang berbeda pula. Oleh karena itu, investor

harus tepat memilih penggunaan metode mana yang mampu menunjukan hasil

pembentukan portofolio yang paling baik. Ada beberapa metode yang dapat

digunakan untuk memilih portofolio yang baik, seperti dengan menggunakan

metode diversifikasi Markowitz, Singel Index Model (SIM), Capital Asset

Pricing Model (CAPM), dan Arbitrage Pricing Theory (APT).

Penulis mencoba memilih untuk membandingkan metode Singel Index

Model (SIM) dan Capital Asset Pricing Model (CAPM) karena metode CAPM

dibentuk untuk memperbaiki metode SIM. Antara CAPM dan SIM terdapat

perdebatan, yaitu ketika SIM diperkenalkan, model ini dikritik karena

asumsinya bahwa harga saham bergerak bersamaan hanya karena co-

movement dengan harga pasar. Asumsi dari SIM mempunyai implikasi bahwa

sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama bukan karena efek dari pihak luar

pasar (misalkan efek dari industri itu sendiri), melainkan karena mempunyai

hubungan umum terhadap indeks pasar. Penelitian lainnya menemukan

banyak hal yang dapat mempengaruhi pasar misalnya, keadaan investasi lain

yang bebas risiko (Rf). Lalu kemudian akan dipilih model yang terbaik untuk

perhitungan suatu portofolio yang optimal.

Langkah dalam menentukan portofolio optimal adalah menyeleksi saham

perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang secara terus

menerus selama periode penelitian yaitu Desember 2012 - Mei 2015

kemudian mengumpulkan data saham yaitu data closing price pada akhir

bulan.
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Langkah selanjutnya yaitu menghitung excess return to beta (ERB) dan

menyusun peringkat saham berdasarkan ERB tertinggi sampai terendah,

kemudian menentukan cut-off rate (Ci) untuk menentukan unique-cut-off point

(C*). Nilai Ci yang optimal itulah merupakan C*. Nilai C* merupakan nilai Ci

tertinggi pada kelompok saham-saham yang masuk dalam portofolio optimal.

Langkah terakhir adalah menghitung proporsi dana masing-masing saham

yang masuk dalam kandidat portofolio optimal.

Maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat disusun bagan

kerangka penelitian sebagai berikut :
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Single Index Model:

 Return Saham dan pasar

 Varians saham dan pasar

 Satandar deviasi

Capital Asset Pricing Model :

 Return pasar(expected return)

 Market return

 Beta (risiko)

Daftar Harga
Penutupan Jakarta

Islamic Index

Expected Return
(SIM)

Analisis Investasi

Perbandingan

Seleksi Saham
Jakarta Islamic Index

Expected Return
(CAPM)

Portofolio investasi
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2.9. Hipotesa Penelitian

Hipotesa bisa didefinisikan sebagai kesimpulan atau jawaban sementara

terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran.

(Zulganef, 2008:46). Hipotesa dari penelitian ini adalah:

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil perhitungan

return saham atas portofolio antara penggunaan Singel Index Model dan

Capital Asset Pricing Models pada saham-saham yang termasuk dalam

Jakarta Islamic Index

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil perhitungan return

saham atas portofolio antara penggunaan Singel Index Model dan Capital

Asset Pricing Models pada saham-saham yang termasuk dalam Jakarta

Islamic Index


